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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)05/09/1400(  

  )دوازدهم( ــرنـه  
 

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . عه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجمو

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  5ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

در » حريـف 

فرمانـدهان   

  .) ي داد
- اسب مي

 تشـخيص   

حضـرت  (   

ه بـه     توجـ 

cationgroup

  ) درخور –

ح«ند ولـي واژة  
  .) ه باشيد

يكـي از فر: موس 

 از فتح مكّه روي
كه از عقب زين

  يد 

اسـتعاره و» مع 

من بـه كلـيم: ه

بـا) بـط اسـت  

  .)شودمي

ميسر –امكان: ن

مترادف هستن ي
وت توجه داشته

كـامو(، )شـود ـي  

ن و كافران پس
تسمه و دوالي ك

تمهي ←محيد 

شـم –حسـن تـو  

تشبيه –ام دارد

ا تعليل حرف ر

در بيت يافت نمي

 05/09/1400(  

سامان(، )پندار –

با همين معاني» ف
 معاني بعضاً متفا

وهي گرفتـه مـ

ه ميان مسلمانان
ت –ترك بند: ك

تم) 4رفعت  ← 

  مزيح ←
  قدردانان ←

  .ند

بخت، حس« –.رد

ايها) كاشاني(ي 

 
تا(نه حرف ربط 

ر خارق عادت د

2  

ومسمرحلة (ـر 

–گمان: ظنّ(، )

حريف«ه با واژة 
اي ازف گسترده

ه از نوعي سروكو

 (  
 منطقة حنين كه

فتراك) (خود كاله

رفأت –حطام ←

←مضيح  –ليح
←غدردانان  –ق

  . ل

انانتخاب شده 3

هيچ تناقضي ندا

كليم همداني -3

 .مون انحصاري
 اضافه است و ن

  .... ندد و 
هيچ امر( اغراق 

ارسي

ش دوازدهم؛ هنـــ

)همراز –مونس 

باشد كهمي» مدم
همواره به طيف (

غي زرد رنگ كه

)اندازه: معيار(، )
 نبردي است در

ك: ترگ) ( مريخ
   

  : ها
←حتام ) 3يق 

  : ها
سل ←صليح ) ب
مذا ←مضاق ) 

تأويل ←يل تعو 

ديگر از فارسي 

 محبوب باشد ه

3سخنگو  -2سي 

 استعاره از مضم
كه حرف هنگامي

خنگريد ظفر مي
چنين است هم 

 فا

سنجش

  :  است از
–دردآشنا: ساز

هم –همره –ست
.آمده است» زي

 :  
صمغ: سندروس

)سنگيني يا فشار
نام: حنين(، )ي
سيارة: بهرام) (ر

)بندند ترك مي

ارند و اصالح آنه
مضاي ←مذايق 

ارند و اصالح آنه
ب 
)د 

  :  اصالح آنها
*  تقبيح  ←ح 

و دو مورد د 1ي 

  : ت
آرايشگر زيبايي

  .عاره دارد
ب حضرت موس

  .كوه طور
صيد بسته –اه

هن –كه نيني زما
گراز شمشير مي

.شود ديده نمي

   
 

 .رست است
اي زوج عبارت

س دم(، )اجازه –ير
 .رست است

دوس«: هايل واژه
باز هم« به معني 

 .رست است
هاي غلطت واژه
س(، )والي –حاكم

  ) راسياب
وانايي تحمل س

صميمي –ريابي: ف
گلزار –گلستان 

آن چيزي را به
 .رست است

ه غلط اماليي دا
م) 2مواهب  ←

 .رست است
ه غلط اماليي دا

 شست  ← 
 هالل  ←

 .رست است
جود در متن و

تغبيح* ترجيح 
 .رست است

از فارسي» ف، د
 .رست است

هاي مقابل ابياته
خت سياه من، آ

فقط استع» شام«
لقب -1به معني  

ندي همت به ك
مجازاً يعني نگا 

به معني» تا«ين 
كه خون ا زماني 

 تعليلي در بيت

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

هامعني واژه
وزي: دستور(
در 3گزينه  

منظور سؤال
گزينة پاسخ

در 4گزينه  
معني درست

ح: عامل) (1
زيردست افر

تو: توش) (2
تكلّف بي) (3
:گلشن) (4

آويزند و با آ
در 3گزينه  

هايي كهواژه
←مواحب ) 1
در 4گزينه  

هايي كهواژه
شصت) الف
←حالل ) ج
در 2گزينه  

سه غلط موج
ت ←ترجيه 

در 1گزينه  
الف«دو مورد 

در 4گزينه  
بررسي آرايه

كه بخ اين) 1
«د ولي دارن

»كليم«) 2
بلن –)موسي

»چشم«) 3
در اين بي) 4

:معني بيت
هيچ حسن
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بـراي  (گي  
  . هستند

 

ض كـرد و  

  .  ب معادله

مجـاز   –ام 

هـر دو  : ت   

هـر دو  : ده    

 دو تركيب 

cationgroup

داراي فشـردگ - 2
بقيه فاقد ايهام ه

  )  دلگير است

 .فاقد تضاد) هر

 مصراع را تعويض

فاقد اسلوب) جربه

هي سازندة ايهـا

ت و چشـم مسـت

دشـمن خوابيـد

هر: و غم باليده

2غمگين  - 1ني 
ب. رد نظر نيستو

چون(» غنچه«

سپه(شخيص بر 

توان جاي دومي

سن و جايگاه و تج

به ترتيب گاه» ه

هيچ نسـبت –)

بخـت بـد و د –

  .ي است
بادة تند و –)مم

  .است) ري

 05/09/1400(  

منظور، به دو معن
مو» شي از سوره

 و تشخيص بر 

استعاره و تش –ت
  .ادله

م: سلوب معادله

به دليل س(پدر  –

ديده –عكس« 

 گذرا به مفعول

–)گذرا به مسـند 

تركيب وصفي: ده
به مفعول و متم

دستور(له عادي 

3  

ومسمرحلة (ـر 

در بيت م» لگير
بخش«ن به معني 

و استعاره) دگي

 مصراع اول است
فاقد اسلوب معا 
اس) پست و بلند 

–تضاد بين طفل

  ه
   
  ) اي ببينيمه
هايواژه. (شودي
  .) اندته

سه جزئي: »رد

 دو سه جزئي گ

آوردجان به لب 
هار جزئي گذرا ب

آخرين جمليان 

  . عشق

ش دوازدهم؛ هنـــ

 :  
د«ها فقط ن واژه

زيرا معني اول آن

  ) مورد 2
زند(روزگار  –نيا

  تو  –شمع

لي براي مفهوم
)سر –پا(د بين 

–گدا و شاه(ن 
  . ست است

ت* اره از روزگار 
  

مژه چون آرامگاه
حبوب و عاشق
بر هر مژه كشته
ر بيت ديده نمي

كار رفته ي خود به

  : نه
ندا«به معني (ت 

هر( ت و باشد 

ج –)را به مفعول
چه(بده )  متمم

شود و شيوة بيي
  . شودمي
قيد مجانين: د

سنجش

: يا ايهام تناسب
از ميان اين: يتي

هام تناسب دارد ز
  

(سنگ  –جنون
ب استعاره از دن

ش –تش هجران

:  
دوم نمونه و مثالي

تضاد) سرفرازي
ضاد بينت) عشق

هوم مصراع نخس
چرخ استعا) چرخ

.ناسب نيز دارند

هر م –)شاخه( 
ب استعاره از مح

بر. (ه عاشق شود
مجاز در –اقض

ر معناي حقيقي

جمالت هر گزينه
نيست) ه مفعول

است) را به مفعول

و سه جزئي گذر
ذرا به مفعول و

  :  آنها
ديده مي) گر –ه

بيت اول ديده نم
خوره چشم مي

   
 

 .رست است
  : هاه

ي سازندة ايهام
آي –كشيدم –گير
ايه» آيت«واژة . 

: هاسي استعاره
 و تشخيص بر ج

باغ به ترتيب –من
 و تشخيص بر آت

  تعاره 
 .رست است

:هاي مورد نظره
مصراع د: معادله

( و تشخيص بر 
( و تشخيص بر 
 مثالي براي مفه

چ(و تشخيص بر 
رابطة تن) ل و پدر

 .رست است
  : هاه

مژده چون شاخ
ل و بلبل به ترتيب
ه هر مژه آرامگاه

تنا –بهام تناس
 در اين بيت در

 .رست است
يبات وصفي و ج
ه جزئي گذرا به

  .في هستند
سه جزئي گذر(

  .في هستند
هر دو( بازآورم  –

چهارجزئي گذ( 
  . ند

 .رست است
د غلط و اصالح

كه(ساز  د وابسته
كيب وصفي در ب
ده يك مفعول به

  .رست

www.sanjeshse 

در 2گزينه  
رسي آرايهبر

هايابتدا واژه
دلگ –هوايت
است) غنچه

و اينك بررس
استعاره) 1
سبز چمن) 2
استعاره) 3
است فاقد) 4

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

اسلوب م) 1
استعاره) 2
استعاره) 3

مصراع دوم
استعاره و) 4

لطف: (توجه
در 1گزينه  .

بررسي آرايه
هر م: تشبيه
گل: استعاره
اينكه: اغراق
هاي ايهآرايه

هستند ولي
در 4گزينه  .1

بررسي تركي
سه(دارد ) 1

تركيب وصف
كنم مي) 2

تركيب وصف
–خواهم) 3
كاهدمي) 4

وصفي هستن
در 1گزينه  .1

بررسي موار
دو پيوند) 1
هيچ ترك) 2
در سرود) 3
هر دو در) 4

erv.ir
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سنديده و با 

  .اثر شدي

cationgroup

 
   اليهي 

)گذرا به مفعول

افراد مغرور، پس

خبر و بيخود بي

 متممي  ←و 
ه نهادي، مضاف

   

سه جزئي گ: »ت

  .اسب دارند
  .)سب دارند

تواضع از سوي ا

ي خبر يافت، از خ

   

 05/09/1400(  

به تو ←ت ) ب
گروه ←ش ) د

)گذرا به مفعول
  )فعول

  .) ند
نگه داشت«؛ » د

تنا) ويرانه –جغد
تناس» خضر و ره«
  فاقد تضمن –

  قهرماني ) 3

.  

انتخاب ت:  پاسخ

 كه از اسرار الهي

  . است» رده

.داند شرط نمي

4  

ومسمرحلة (ـر 

ب 
د 

سه جزئي گ(رآر 
جزئي گذرا به مف
ل و مسند هستن

چسبيد«به معني
  .)  هستند

  فاقد تضاد –د
ج) (سعادت –ما

«: توجه(د تضاد 
–.تضاد دارند) د

 3

.درد عشق است

ي مفهوم گزينه

  .ستا» ي

  فر دل
هر كس: كيد بر

جامعه مرر يك 

و ضرورت آن را
  . شده است

ش دوازدهم؛ هنـــ

بر) عول و مسند
سه ج(كر گويم 

 گذرا  به مفعول
ب(گرفت ) مسند

 مفعول و متمم

تناسب دارند) ك
هم(تضاد ) ويرانه

فاقد –.من دارند
نيك و بد( تضاد 

 خرق عادت) 

وصل، داروي د) 

  . ي است

 كمال است ولي

ت به جايگاه اصلي

ارزشمندي سف) 
تأك» ري بازنيامد

 سستي افراد در

و» ش منفي دارد
رورت آن اشاره ش

سنجش

  : ه
   ضاف اليهي 

   ي 

زئي گذرا به مفع
شك) را به مفعول

جزئيدو، چهار 
ذرا به مفعول و م
ر جزئي گذرا به

  : شده
خاك –آب) (وان

و –هما) (عادت
تضم) ره قافله (

و همهم تناسب 

  : ينه
 2(

)2   تعلّقات 
    . است

ل سبب نابودي

تواضع باعث: ها

بازگشت«: پاسخ

 3(
ه خبري شد خبر

نفي سكون و« 

ر و مرشد نگرش
قش رهبر و ضر

   
 

 .رست است
ش ضماير پيوسته

گروه نهادي، مض 
فعوليم ←و را 

 .رست است
  : ي جمالت

چهار جز(شمار  
سه جزئي گذر( 
هر د( كند مي –
چهار جزئي گذ(

هر دو، چهار(گو 
 .رست است

هاي خواسته شطه
قا، آب حيوآب ب 

سع –جغد) (جغد
)بحر و موج) (ق
هم) پا –سر) (خار

 .رست است
 غلط در هر گزين

 دت 
 .رست است

  : هاه
 بر وابستگي به ت
 تو نشانه ناداني

جهل) 3: و گزينه
 .رست است

ه سؤال و گزينه
   

 .رست است
 سؤال و گزينه پ

  : هاي ديگره
 مال يافتن

آن را كه«مفهوم 
 .رست است

:ت گزينة پاسخ
 .رست است

به نقش رهبر«خ 
هاي ديگر به نقه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
بررسي نقش

←م ) الف
او ←ش) ج

در 3گزينه  .1
بررسي اجزا
:بيت سؤال

باز بينم) 1
–كندمي) 2
(ساخت ) 3
بگ –مگو) 4

در 2گزينه  .1
بررسي رابطه

–خضر) (1
ج –هما) (2
ره عشق) (3
خ –گل) (4

در 4گزينه  .1
هايويژگي

خرق عاد) 1
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينه
افسوس) 1
مخالفت) 4
ت سؤال وبي

در 1گزينه  .1
مفهوم بيت
.ارزش است

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
اوج و كم) 1
در واقع م) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم درست

در 3گزينه  .2
گزينة پاسخ
اما در گزينه

  

erv.ir
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ر تقاضـاي   

ن از دشمن 
بيـر شـده   

  ) 2و  

  )  3و4

3 (  

مكن اسـت  
دو چشم  ت

بـه راسـت     
رود  يال مـ  

شود،  كيد

cationgroup

در آخر از تقـدير

خشمگين شدن
ري در جنگ تعب

3رد گزينه ( رد

4رد گزينه( يش

  ) 4  و 2هاي 

3رد گزينه (ش 

رنگ آن ممست 
است يهرم مثلث

چشـم چـپ ب ه  
از درختان بـا د

به آن نزد يا شره

 كرده است و د

خ: در مصراع دوم
جموعاً به پافشار

  

  )3 و 4  گزينه

مبارزه كر :»حارب

غار حراي:اره حراء

ه رد گزينه( ذايي

ايكاش: لیت)3و2ه 

يا ساكن اس ورد
ه هيشبسرش ه 
كـه كـه زماني د

چديپ يمر شاخه 
مه دارد اگر حش

 05/09/1400(  

هم» تدبير«في 

د* عقيب كردن 
كه مج...) شد و 

)3 و 2   گزينه

  )4رد گزينه 

گ رد( ديمف اهان

«، دعوت كرد :»عا

غا) 3  رد گزينه( 

 

هر غذ: »کّل طعامٍ 

رد گزينه( لبسمة

خو يم باره كيه 
است كه )چهارپا

بچرخد ت به چپ
 بلندش كه دور

شكار طعم يبرا 

)علوم انساني

5  

ومسمرحلة (ـر 

رفاز ط –»وانايي
 

  بار فراق  ون

رعت و تاخت تع
مش تيره و تار ش

رد( درجه 270 

ر( دهيقص :»صیدة

ايگ :»تات املفیدة

دعا«)4 و 3 گزينه

مقدس يها كوه

)4و  2و  1 ي

ک«) 2و1  د گزينه

ال: »لبخند«) 3 

حشره را به ايود 
چ(خزنده  ي نوع

ست ممكن است
مده از اندام و د

يزيانگ ش شگفت

ويژة غيرع( ن

ش دوازدهم؛ هنـــ

تو«د و اين يعني
 . يير سرنوشت

  شق 
اشك خو) 4وب 

به سر: صراع اول
جهان پيش چشم

:سبعینو  مئتین 

قص«) 4و  2و  1

النبا«) 4و  3و  1

رد گ(افتيستقرار 

ك:»الجبال املُقّدسة«)

هاي رد گزينه( ند

رد( ست يا ندارد

  !كند  نمي

و 2هاي   گزينه

رو يدرخت باال م
پرست ند آفتاب

چشم راس كنند ي
او با استفاد فتدي
كند و روش ي م

بي، زبان قرآ

سنجش

نجام كاري دارد
عني توانايي تغي

  
ن راه خون بار عش

جفاكاري محبو 

در مص) الف(ينه 
ج –.رنگ باخت

)3و 2و  1  زينه

  رد گزينه(ران 

1  هاي رد گزينه

اس :»استقرّت« )4و

)1و  3  رد گزينه

فرستاده شدن: »ل

هيچ بركتي نيس 

رحم ،رحم نكند

رد(نسي - نسي

پرست از د فتاب
كن رييراف آن تغ

يجهت حركت م
يكس آن اتفاق ب
 آرامش حركت

 عرب

   
 

 .رست است
نه، شاعر قصد ان
ده است و اين يع

 .رست است
: هاك از گزينه

بيان) 2و گزينه 
)3وزناك ديدار 

 .سترست ا
كه مفهوم گزي ن

 جهان از ترس ر

  .رست است
رد گز(توانست  

  .رست است
شاعر نيبزرگتر :

  .رست است
ر( اطبابزرگان  :»

  .رست است
2  ردگزينه(ضاع 

  .رست است
ر(كرد  عبادت مي

  .رست است
اُرِسل« كردند، ن

  .رست است
:»البرکة« د نشود

  .رست است
ي كه به مردم ر

 .رست است
  ب 

  رست است
قد: »رده است

  ب
كه آف يباش دهيد

اطر ياهيشش گ
ج كي كدام در 

 ممكن است عك
كند اغلب با ت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
در اين گزين
همراهي شد

در 2گزينه  .2
مفهوم هر يك
بيت سؤال و

شوق سو) 1
در 3گزينه  .2

قابل ذكر اين
طوري كه(

  . است
    

  
 

در 4 گزينه .2
:»اِستطاَعت«

در 3گزينه  .2
:»أکُرب شعراء«

در 2گزينه  .2
»أکابر األطبّاء«

در 1گزينه  .2
اوض :»األوضاع«

در 2گزينه  .3
ع :»یتَبّعد کان«

در 3گزينه  .3
روشن :»بیَّنوا«

در 3گزينه  .3
ياد :»الیُذکَر«

در 1گزينه  .3
خدا به كسي

در 1گزينه  .3
در شب: ليال

در 4گزينه  .3
فراموش كر«

درك مطلب
شما د ديشا

به رنگ پوش
دارد كه هر

چرخد و مي
تيتا او را تثب
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 طين با مح
 ، سـبز سـبز  

) 3!  ترديد

م بلنـدش   

ختـان بـاال    

) 3 !كنـد  ي

 آن جمـع    

cationgroup

كه رنگ بدن آن
درخـت س ي رو

براي شك و) 2

با پيچيـدن د) 

 پا و سـر از درخ

ينم رييطراف تغ
 !شود يبز م

ب بـه وفـور در

است ك نيست ا
و آن را ينـ يب ي

2!  پيوستن آرزو

)3! كند جذب مي

با كمك دست،

اط طيست با مح
سنگ سب يت رو

  )2د گزينه 

كه آب يمكان) 3 

 05/09/1400(  

پر آفتاب يها يت
يمـ  ، سياهرداب

 .نديگو يم

براي به وقوع) 

چيز را به خود ج

ب) 3. ستقل است

پرس رنگ آفتاب) 
پرست نگ آفتاب

رد( »خ م د« لية

  )2گزينه 

  )3زينه 

 ) 4 گزينه 

!شود ي جمع م

 

6  

ومسمرحلة (ـر 

از شگفت يكي. د
و آن را در مر ي

المثل م ت ضرب

1 ب كرده است؟
  !بهام

عتي كه همه چي
  ! كند ي

چشم هاي او مس
  

)2 !كند يثابت م
رن) 4 .ست است

األصلي حروفه، عرفة

رد گ( -املخاطب) 

رد گز تقرُّب: عله

رد: رتب و اجتنب

در آن يت طوالن

 ) افعال هستند

ش دوازدهم؛ هنـــ

خورد يمرا  آن و
ينيب يزرد م خره،
پرست آفتاببا  دم

خطاب »ن است
براي رفع اب) 4! 

با دستان پرسرع
 شكار، شكار مي

هر يك از چ) 2
.كند  پرتاب مي

ها خودش را ث ه
پرس آفتاب كيد 

عم) 1رد گزينه 

)4رد گزينه ( ك

مصدر فع)  2نه 

اقرت(و ) 3 گزينه 

كه آب به مدت 
  

ن هر سه از باب

سنجش

كند و يه پرت م
صخآن را در  ني

كه مرد ميشنو ي

شايد، ممكن«مه 
!ست را ديده اي

  گونه است؟
ب) 2! كند كار مي

بانش به سمت

. ت را ببينيدجه
شرات دمش را

اطراف شاخه در 
كه او مانند مييو

ر( افتعال) 4زينه 

محرّك -تفعيل) 

رد گزين( للمتکلم

  .ل است
 

  .لش محذوف

رد: قربو  بعد( 

  :الق
يمكان) 2 !بارد 

!عبور ي كوه برا
 

نار، يجيب، أعن

 .كند تاكيد مي

   
 

ا به طرف حشره
نيكند بنابرا يم ر

يم  همين دليل
 .رست است

شما را با كلمه ه
پرس كه آفتاب ين

  . رست است
پرست چگ  آفتاب

اي سريعش شك
با پرتاب ز) 4! ر

 .رست است
  ...ت 

زمان دو ج د هم
براي خوردن حش

  .رست است
هايشست با پا
گو يمرو فرد دو 

  .رست است
رد گز( خادمة و 

  .رست است
)3رد گزينه ( »ء

  .رست است
) 2رد گزينه (ة 

  .رست است
  .ست

  . رست است
 و كلمات مفعول

 . رست است
هول است و فاعل

 . رست است
و) 2رد گزينه  

 .رست است
باتالح در مورد 

 يم اديه باران ز
دو نيب يمكان 

. رست است
أن! ( مجرد است
 .رست است

پس از خود را تا

www.sanjeshse 

زبان خود را
رييف تغاطرا

به، ينيب يم
در 2گزينه  .3

سنديچرا نو
براي تأييد ا

در 4گزينه  .3
روش شكار

او با پاها) 1
اطراف شكار

در 2گزينه  .3
پرست آفتاب

تواند نمي) 1
ب) 4. رود مي

در 3گزينه  .3
پرس آفتاب) 1

ما در مورد ف
در 3گزينه  .4

اسم مفعول
در 1گزينه  .4

الحرباء«فاعله
در 4گزينه  .4

مفعوله حرشة
در 4گزينه  .4

مفعول ا لغة
در 2گزينه  .4

فاعل املعلم
در 3گزينه  .4

مجه ال یدرک
در 1گزينه  .4

:فتح و أغلق(
در 2گزينه  .4

گزينه صحيح
كه ييجا) 1
)4 !شود يم

در 4گزينه  .4
اجعل ثالثي

در 2گزينه  .4
جملة پ »إنّ «
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  )دوازدهم 2

سادت بدن 

تـرين و   تـه 
قتش را بـا  

بـين   رقـي      
آيـد   ش مـي  

همـه  ... ـد   

cationgroup

2 ورودي درس 

حس:  آمده است

يافت  از سـازمان   
جهان است و وق
ـن علـت كـه فر
 زودي به هـوش
را نجـات بدهيـ

 

  )هم 48ص 

ص(دادند  ن مي

  )دوازدهم

ب المثل مقابل

  )دهم 61ص 

هـا يكـي ورچـه 
رين مورچه در ج
ود بلكـه بـه ايـن

مئن بود كه به
نجاتم بدهيد، مر

 05/09/1400(  

  لِ = 

 )عربي دهم 59

  )دهم  48ص 

ص(برسند . دبود

(  

  )دهم

به من. هايش مان

د 22و  21ص (

  )دهم 6و  

كه در ضر  حالي

(ي گردشگري 

ه موند، و جامعـ  
كرد زيباتر ن مي

لت كه او زيبا بو
ت كند، زيرا مطم

ن: تاد و فرياد زد

)لوم انساني

7  

ومسمرحلة (ـر 

=بايد . ت بشنويم

9ص (ها  ل از آن

ص( يي زيادي را 

قادرخواهند) 4د 

20دوازدهم ص 

د 6درس (ست 

ها به جاي آسم ن

(اي  زمينه -4د 

 
5درس . ( دارند

برد در  بين مي

برا: للسياحه) 3

مندترين هسـتن
ي است كه گمان
 بود نه به اين عل
 غرورش مجازات
دابي كوچك افت

علويژة ( رآن

ش دوازدهم؛ هنـــ

د را از او با دقت

قبل) 3، بدانيد 

گياهان صحراي) 

كنندزبان، برقرار

عربي د(اش  ربه

ساز اس دست) 4ق 

آسما. تمام) 4ش 

اند مشخص كرده

 . ندگانش دارد
طي با يكديگر ند

ها را از ت خوبي

تا بشماريم : صي

رترين و سخاوتم
اي درباره مورچه
ب مورچه مغرور
ه او را به خاطر

چه متكبر به مرد

عربي، زبان قر

سنجش

 بايد كالم مفيد

 
بگرديد) 2شويد 

 

)4رايي بسياري 

با ز) 3اي  اميانه

تجر) 4فناوري ) 

موجب تشويق) 
 

آسمانش) 2دهم 
 

م) 2دهند  مي. ه

گرفتن خدا بر بن
شان ارتباط فهوم

كه حسادت ه اين
 )دهم 6و 

حتي نحص) 2ن 

وقات خدا، صبور
قصه ما د.  است

چه ملكه مراقب
خواست كه  نمي

يك روز مورچ). 

 ع

   
 

 .رست است
خوب ما است كه

. رست است
آشنا ش) 1: تيب

. رست است
  :تيب

گياهان صحر) 2
 . رست است

زبان عا) 1: تيب
 .رست است

  :تيب
)3) فيه( شدن 

 . ست است
  :تيب

)3) إليها(شدن 
. رست است

  :تيب
د انجام نمي. دهند

. رست است
  :تيب

ي مشخص شده
 . استرست 

آسان گشاره به 
ها با توجه به مف

 . رست است
ث اشاره دارد به

و 5درس . (برد ي
 .رست است

  : ها ينه
براي گردشگران 

  :ك مطلب
ترين مخلو  فعال
ترين جوامع نده

برد و مورچ ن مي
گذاشت و  نمي

)گردد نش برمي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
اين معلم خو

  
  

در 4گزينه  .2
ترت به خطاها

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

2ابتال به ) 1
در 2گزينه  .2

ترت خطاها به
در 1گزينه  .2

ترت خطاها به
ترجمه نش) 2

در2گزينه  .3
ترت خطاها به

ترجمه نش) 1
در 3گزينه  .3

ترت ا بهخطاه
به من بد) 1

در 3گزينه  .3
ترت خطاها به

هاي زمينه) 1
در 1گزينه  .3

مفهوم آيه اش
ه ساير گزينه

در 1گزينه  .3
مفهوم حديث
را از بين مي

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

:للسياح) 1
ترجمه درك

ها از مورچه
كنن مشاركت

بطالت از بين
زيردستانش

به بالغ شد(

erv.ir
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ز خـودش  

 كه زيبـاتر  

ملي مـورد  

  ).زدهم

 5هم و ص 

عربي  1س 

cationgroup

او ا. ورچـه زيبـا     
  .كاركرد

كه به اشخاصي

ح گفته شده عم

عربي دواز 22ص 

  )م

ده 63ص . (ست

درس(ل و مرفوع 

  )دهم 56 

 نجـات بـده مو
سختي و نشاط ك

  . ست ندارد

ل براين نيست ك

 در گزينه صحيح

ص(قَّفه ص است 

  . ت
دوازدهم22و  9 

 در آن آمده اس

  )عربي دهم 

  

فاعل: شعب) 4ع 

ص+   دوازدهم

(  

 05/09/1400(  

خـودت را: فتند
 برداشت و با سخ

راد مغرور را دوس

ا اين مورد دليل

كه ند در حالي

  . ه است

 

قِّفه به شكل مسقَّ

جنس آمده است
ص. (افتد ه نمي

ت و فعل ناقص

68ص .  (باشد

.باشد) ا مفعول

خبر و مرفوع: ب 

عربي 13ص  (

عربي دوازدهم 2

8  

ومسمرحلة (ـر 

كردند و به او گف
ست از غرورش

فرفت و خداوند ا

 دوست دارد اما

كنن رد مي  آن را

ه آن اشاره كرد

 متعد ) 4طب 

   تفاعل 

مسقِّ) 3ص است 

 آن الي نفي ج
م و ال هم فاصله

به در آن نيستش

ب حرار صحيح مي

خبر فعل ناقص يا

شعب.  و مرفوع

.باشد ب فاعل مي

21و  15ص . (

ش دوازدهم؛ هنـــ

خنديدن بلند ك
د و از آن روز د

وي زمين راه رف

خداوند زيبايي را

ست كه ديگران

ينه به درستي به

مفرد مذكر مخا

من باب) 4دان 

  ثره

به شكل انهدم ص

اي كه در  گزينه
بين اسم. گيرد ي

اصال حرف مش) 

المح) 4ح است 

حرف مشبه يا خب

مبتدا: الشعب) 

نايب) األمن( ه 

  
باشند فعل مي) 

سنجش

وع به خورچه شر
 عذرخواهي كرد

يد با غرور در رو

متن؛ با اينكه خ
  .ود

عملي ناپسند اس

ست كه اين گزي

م) 2ماضي أعاد 

له حرفان زائد) 

يدلّ علي الكث) 3
 

انهدم ب) 2 است 

يعني.  خواسته
 تنوين و ال نمي

 
4ي مبني است 

الذّنَب صحيح) 3

اسم ح(اشد كه 

3نس و مفتوح 

 
وف است و كلمه

. باشد ضيل مي
)أفلح . أسري. وا

   
 

نگام تماشاي مو
د و از دوستانش

 .رست است
وجه به متن نباي

 .رست است
وجه به مفهوم م
جامعه توجه شو

 .رست است
ن خودپسندي ع

  
 .رست است

 مورچه مغرور اس
 .رست است

فعله الم) 1: تيب
 .رست است

3الزم ) 2: تيب
 . رست است

3اسم المبالغه ) 
. رست است

 شكل الجِلد ص
 . رست است

نه نفي كامل را
الي نفي جنس
.)رست است

ي) 2باشد  ي مي

 . رست است
باشد  صحيح مي

 . رست است
با ي منصوب مي

  :ها  ينه
سم الي نفي جن

  )دهم 6درس 
. رست است

هول فاعل محذو
 . رست است

ن گزينه اسم تفض
أحسنو(ي ديگر 

www.sanjeshse 

ها هن مورچه
شرمنده شد

در 2گزينه  .3
با تو: توضيح

در 4گزينه  .3
با تو: توضيح

هستند در ج
در 2گزينه  .3

براساس متن
قبول است 

در 3گزينه  .3
متن درباره

در 3گزينه  .4
ترت خطاها به

در 1گزينه  .4
ترت خطاها به

در 4گزينه .4
)2مبني ) 1

در 4گزينه  .4
الجلد به) 1

در 2ينه گز .4
در اين گزين
اسم بعد از ال

در 3گزينه  .4
كم مبني) 1

  )دوازدهم
در 1گزينه  .4

العطله ص) 2
در 2گزينه  .4

الشعب زماني
رد ساير گزي

اس: شعب) 1
د+ دوازدهم 

در 4گزينه  .4
در فعل مجه

در 2گزينه  .4
أغني در اين

هاي در گزينه
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  )دهم 55

بـزرگ   ير 

از  نيهمـ  

بـر اسـاس   
اسـت و   ي
خـود   يعـ 

جـود دارد  

بـه   دهـد،  ي
از عـزم و   

 مان،يتن پ
شـود تـا بـا     

و كارهـا   ها

 ديدست آ ه
ساب خـود  

بـه مقصـد    
ه از تجرب ن
بـه   تـر  عير

cationgroup

5ص + دوازدهم 

رسـتگار نيـ  از ا

يهاسـت و بـرا  

ب فـر ياداش و ك 
يرابطـه قـرارداد  

عيمحصـول طب  ، 
و فريپاداش و ك

ي به او نشان مـ 
نيصبر كن كه ا

دارد و شكست ي
ز او مراقبـت ش

ه ميتصم يختگ

به عهد به يدار
؛ به حس»حاسبوا

كـرده و ب يطـ  
توان يم اًيثان. ست
از آنان سر يرو ه

  ».ديرا جا نده

عربي د 21ص ( 

  . ند
و ابنـد ي يود مـ  

ه ل خـود انسـان  

پـا يگـاه  -يد 
ر كيـ  فرهـا، ي ك 
فـر،يپاداش و ك 

عمل و پ انيه م

را ي رسم زندگ
ص رسد، يه تو م

يخدا را در پ تي
ا ديـ است كه با
خيگس وجب ازهم

و وفا تيموفق ن
فسكم قبل ان تح

تيـ  را بـا موفق  
اس زيآم تي موفق

گرفت و با دنباله

خدا ر ري خدا، غ

 05/09/1400(  

فَرِح: ضاد حزين

آور ينم ي سست
خـو يدا را بـرا  

تش حاصل عمل

قـراردا -1: سـت  
هـا و پـاداش  ه 
يگاه -يعيطب
از رابطه يگري د

و راه و كند ي م
به) ريمس ناي در

به عهد، رضا ي
ا يمانند نوزاد د

دارد و مو يدر پ

زانيبه است تا م
حاسبوا انف«: ود
  

كـه راه ييوهـا  
راه نيكه ا كند

از آنان كمك گ 

داست؛ در حرم

)م انساني

9  

ومسمرحلة (ـر 

متض) 4صحيفه : 

و يخستگ گاه چ
خـد يم خشـنود 

آتش نيا. ده است

گونـه اس ن سـه 
نگونـهي كارها و ا

ط -2. دهند رييغ
نوع -جسم عمل

به فرزندش مي
د( آنچه بر ؛»مورِ

يخود با خدا و وفا
شود يدا بسته م

را د يآفات اميت ا

ت، نوبت محاسب
فرمو) ص(اكرم  

 

ود اسـوه و الگو
ك ي به ما ثابت م

توان يم نكهير ا

 انسان، حرم خد

ويژة غيرعلوم(

ش دوازدهم؛ هنـــ

مفرد صحف) 3 

چيه) بهشت(ن 
به مقام دنيرس 

سخت و سوزانند

آ يعمل و جـزا 
آن انيرابطه م 
ها را تغ رابطه ني
تج -3. دهند ري
  .ت

يكه لقمان حك ي
كنْ لزْمِ مالْأُم ع

خ مانيدن بر پ
كه ابتد يعهد. د
گذشت«: ديفرما 

بعد از مراقبت -ي
امبريپ. ...  شود

 .ما برسند

هدف، وجو ريمس
الگوها اوالً ني ا

تر  و از همه مهم

قلب«: ديفرما ي

( ين و زندگي

سنجش

القروي: ف الريفي

آن يدائم يها ت
يعنيت بهشت 

س اريجهنم بسش 
  .كشد

ع انيرابطه م: م
. ...شود يم نيي

نيا د،يجد نيقوان
ييآن را تغ وانند

است يو نوع قبل

ييها  از سفارش
ك إِنَّ ذَأَصاب ما 

ماند يباق -راقبت
آورد يه دنبال م

يم) ع( يمام عل

يابيحاسبه و ارز
شناخته تيوفق
شم ببه حسا كه

حركت در م يا
وجود رايست؛ ز
كرد مل آنان ع

يم) ع(ام صادق 

 دي

   
 

  . رست است
مترادف) 2: ها نه

 .رست است
نعمت: كتاب دهم

نعمت نيباالتر ن،

 .رست است
آتش: كتاب دهم

ك يها شعله م آن
 .رست است

كتاب دهم 90و 
ياز قراردادها تع 
با وضع ق توانند ي

تو يها نم و انسان
تر از دو و كامل 

 .رست است
بعد: كتاب دهم

واصبِرْ علَى«: د
  .هاست

 .رست است
مر: كتاب دهم 

در مقابل او را به
اما. ندينب بيآس

 .رست است
مح: كتاب دهم 1

عدم مو اي تيفق
نكيقبل از ا د،ين

 .رست است
برا: كتاب دهم 1

اس يضرور اريس
ه نمود و مانند

.    
 .رست است

اما: كتاب دهم 
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در كار هاراد
در 1گزينه  .5

101صفحه 
د يشرمندگ
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  ».شود يم
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112صفحه 
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 د،يـ ـت دار 

گـاه، دائمـاً   
ـه خـود و      

بـه   قـاً يدق 
 شـگاه يپ در  

ود واگـذار  

هـن خـود     
مـا    ذهـن  

 پروردگـار  

 ريكـه تـدب   

از . را ندانـد   
 ةنـ يزم راا  
رشـد و   ي

نْيَا  َواْآلِخـرَةَ  دُّ
عبادت ] ي

او در . شـود 

 تيس رضـا    

 مـان يـما پ 

cationgroup

گر خدا را دوسـ
   .ست

آگ يهـا   انسـان 
عرفـت انسـان بـ

فهيشـر  هيـ آ. ( 
منزلـت خـود د
 او را به حال خو

حـدود بـودن ذه
جهي دارد؛ در نت

او كـه  يدرحـال  

  .رند

هسـتند ك زين ن

ه حكمـت آن ر
هـا ر اسـت و آن   

يبـرا  يـه بسـتر  

ـ َوْجِههِ  َىل  الـدُّ َخِرسَ
يوسعت و آسودگ

ش يمـ  گـردان يو

ـود را بـر اسـاس
  .است 

از شـ ايـ آ! ن آدم 
  !است؟ مي

بگو اگ ؛﴾يمٌ فوٌر رَحِ 
و مهربان اس ده

اما اند، توجه ي ب
هرچـه مع. ننـد 

كنـد يابراز م تر
ما با آن مقام و م

و ردي را از او نگ
  .م وامگذار

مح ليدل قع ما به
نامحدود يقتيق

م؛يرا بطلب يار

 شرك اشاره دار

گرانيد ر كنار او،

گرچـه سـت؛ ين 
صـبور و اسـتوار

بلكـ سـت، يـد ن 
  ت اوست

َعَىل انَْقلََب  ِفتَْنةٌ  بَتْهُ 
 زبان و هنگام و
 رسد، از خدا رو

خـ يچون زندگ
يز آرامش روح

فرزنـدان ي؛ ا﴾ٌ 
يراه مستق نيه ا

 05/09/1400(  

ُ َغُفو ْم ُذنُوبَُكْم َوهللاَّ
رزندآم اريوند بس

سان به خداوند
دا ياو مـ  وستهي
شتيخود را ب يگ
م يگرام امبري پ

 خاص خودش
به خودم يزدن هم

در واق.  آن است
خداوند حق. ميب

جز خدا پروردگا

  .ت
 و ابعاد مختلف

 بر خداوند و در

حكمـت  يعالم ب
صو مشـكالت   ـا 
خداونـ يمهـر  ي

ارادت رود، ي ما م

َنَّ  َ أََصابَ َوإِنْ  ِبهِ  اطْ
تنها به[ يا ناره

به او يي اگر بال

ه انسان موحد چ
رد و برخوردار از

ٌ ُه لَُكـْم َعـُدوٌّ ُمِبـ
كه ديمرا بپرست 

10  

ومسمرحلة (ـر 

ُ َويَْغِفْر لَُكم بُْكُم هللاَّ
شد و خداورا ببخ

انس يدائم ازيبه ن
يپ اتيعنا ازمند
و بندگ يو ناتوان

است كه نيهم
و رحمت ف لط
ه به مرا چشم گاه

به ي و دسترس
ابيجودشان را در

  .دينما يي

ءٍ  ج اي؛ بگو آ﴾ل َيشْ

خداست يدن برا
به درجات يمگ

عالوه نكهي به ا

در ع يا حادثه چ
هـ يقابل سـخت 

ينشانه ب يزندگ 
كه هرچه بر سر

ٌ  أََصابَهُ  فَِإنْ  ٍف  ْ ا َخ
جانب و كن كي 

و رديگ ي آرام م
  .ر است

است كه نيا ي
دار داريثابت و پا

يْطَاَن إِنَُّه تَْعبُُدوا الشَّ
نكهيشماست و ا

ش دوازدهم؛ هنـــ

ِ يُْحِبب َ فَاتَِّبُعو َن هللاَّ
تان ر د و گناهان

ناآگاه نسبت ب ي
ايو خود را ن نند
احساس و شتري

ه يبرا) شاره دارد
لحظه هم كي ي
گ چيه! اي؛ خداً﴾ 

احاطه ز،يهر چ
وج يو چگونگ م

يذاتش را شناسا

ي َربا َوُهَو رَبُّ كُلِّ

قرار داد كيشر 
ست است؛ اما هم

اعتقاد يعني ت،

چيسان موحد، ه
در مق. است دوار
يها يدشواركه 

ك/ ضرت دوست 

َ َعَىل  َحرٍْف يَْعبُُد هللاَّ
ت كه خدا را بر
سد، دلش به آن

آشكار انيمان ز

در بعد فرد ديح
ث يتيست، شخص

 يَا بَِني آَدَم أَْن َال تَ
دشمن آشكار ش

سنجش

قُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن
تان بدارد دوست

يها انسان: زدهم
كن يا احساس م

يبه او را ب ازيد، ن
 برابر خداوند اش

يكه برا خواهد ي
ً یس ٍ اَبَدا ْ طَرْفََة َع

الزمه شناخت ه 
ميود را تصور كن

و ذ دكن دايطه پ

ِ أَبِْغي﴿  َ هللاَّ ْ قُْل أََغ

يمعنا شرك به 
درس زيها ن پاسخ

تيشرك در ربوب 
  .ارند

از نظر انس: زدهم
ديام يواره انسان

باور دارد ك. داند
 ما و آستان حض

َوِمَن النَّاِس َمْن﴿ 
هست كسي مردم
به او رسد يري خ
هم ن،يا. نديب يم

از آثار توح يكي 
اوس يها فرمان و

إِلَيُْكْمأَلَْم أَْعَهْد ﴿ 
كه او د دي نپرست

   
 

  .رست است
ق﴿: كتاب دهم 
تا خدا د ديكن ي

 .رست است
كتاب دواز 11و 

و رحمت خدا را
شود شتري خدا ب

انسان در يند
يه از خداوند م

نَْفس یإل یمَّ ال تَِكلْن
 .رست است

:كتاب دوازدهم
ذات امور نامحدو

او احاط قتي حق
 .رست است

:كتاب دوازدهم
  !ست؟

 .رست است
:كتاب دوازدهم
پ رياشت كه سا
 .رست است

:كتاب دوازدهم
ات را برعهده دا

 .رست است
كتاب دواز 33و 

همو يموحد واقع
د يم اش ندهيآ ي

ست؛ سر ارادت
 .رست است

:دوازدهم كتاب
ُ  َرسانُ  م از ؛﴾الُْمِب
پس اگر خ. كند ي

م انيت، هر دو ز
 .رست است

:كتاب دوازدهم
رويكرده و پ مي

 .رست است
:كتاب دوازدهم

را ن طانيم كه ش
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ك 34صفحه 
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دهنـده   جام

ست، انجام 

در  اهيچه س
 بـه آن راه     

  گذارم

بـه   زيـ و ن 
 يهـا  تي ن

 انيـ م يقـ 
ك خواهـد  
ـه مهـر او   

ـ  ن ه آن را ب
 يلصانه برا

.  

در ايـن  (ه   

 پيمـان بـا    

ـراي بـاقي    

cationgroup

.دارد ي عرضه م
معناست كه انج 

ند فرمان داده اس

 راه رفتن مورچ
ـا آفـت شـرك

او نگ شهي جز اند

.ل او برتر است
نسان وابسته به

قيارتباط دق نين
جه اخالص كمك

و دل بـ افـت يد  

دنيت و راه رسـ  
خود را خال يها

ديآ يدست نم به

بـر آنچـه: گويـد 

 مناسب بـراي

مراقبـت بـ – .ود

ه درگاه خداوند
نيبد يسن فاعل

صورت كه خداون

به دل انسان، از
تـ ميكن ياسبان

پرده نيتا در ا/ 

مؤمن از عمل تي
؛ همانا اعمال ان﴾

همچن. جود دارد
درج شي، به افزا

را نخواهـد يلهـ 
  ه سود

كه هدف درسـت
س چهل روز كاره

ش خود انسان ب

گ ـان داده و مـي  
  )كتاب دهم

انتخاب زمان: ز

شو ا و كارها مي

 05/09/1400(  

است كه فرد به 
حس. يحسن فعل

و به همان ص يت

شرك ب يابي راه
دل پا ميه از حر

/شب همه شب 

ي؛ ن﴾ر من عمله
﴾اتيألعمال بالن

به او وج مانيو ا
شود شتريوند ب

ال اتيـ ن بست، آ
چه نا،يناب دهي د

ور از خطاست ك
هركس: ديفرما ي
  

قرب، بدون تالش

به فرزندش نشـ
، ك97صفحه . (ت

اند ا  خدا عبارت

ها گي تصميمخت

)م انساني

11  

ومسمرحلة (ـر 

ياعمال يتمام 
و ح يحسن فاعل
درست  كه كار به

آمده است كه 
چگونه مينيبب د

ام ش حرم دل شده

نية المؤمن خير
إنّما األ﴿: فرمود 

فت به خداوند و
عرفت ما به خدا

جهان يرا به رو
 عالم پر ز نور و

دو  و استوار و به
يم) ص(اكرم  بر
  .شود يم يار

تق نيو اخداست 

روش زندگي را ب
دة در كارهاست

ي عهد بستن با
  )م

جب از هم گسيخ

علومويژة ( ي

ش دوازدهم؛ هنـــ

  .يل

يص شرط قبول
موجود باشد؛ ح 
معناست نيبد 

)ص(اكرم  امبر
ديپس با. ر است

شود؛ پاسبان ح

﴿: ديفرما يم) ص
شانياست كه ا 

معر انيم يحكم
هرقدر كه مع ن

ر شهيو چشم اند
هر دو/  جهان 

علم محكم ينا
امبيپ. ... شود يم

بر زبانش جا ش

سان، تقرب به خ

ن حكيم راه و ر
از عزم و اراد) ان

ها براي چگونگي
، كتاب دهم98 

 پي دارد و موج
(  

 دين و زندگي

سنجش

قبلپاسخ همان  

در اسالم، اخالص 
»حسن«دو  دي

زين يحسن فعل

اياز پ يتيدر روا 
تر پنهان اه،يس ي
ش نجامخداوند ا ي

ص(سول خدا ر 
تي ارزشمند ن

مح ونديپ: زدهم
نيبنابرا. رار است

تار غفلت شد و
ز ذرات تابد ي م

حكمت، به معن 
م ها يها و تباه ش
لبشحكمت از ق ي

هدف خلقت انس 

كه لقمان، لقمان
نشا(كن كه اين 

ها و پيشنهاده ه
صفحه. (كام آن

ت ايام، آفاتي در
)، كتاب دهم99

   
 

 .رست است
:دوازدهم كتاب

 .رست است
:كتاب دوازدهم

يبا يدر هر عمل 
ح. باشد ياله تي

 .رست است
:كتاب دوازدهم

يبر تخته سنگ ،
يل ما خالص برا
 .رست است

:كتاب دوازدهم
مهم و گاهيجا ن

 .رست است
كتاب دواز 46و 

دا و اخالص برقر
گرفت يه اگر كس

 مهر رخسار تو
 .رست است

:كتاب دوازدهم
و مانع لغزش هد

يها دهد، چشمه
 .رست است

:كتاب دوازدهم

 .رست است
سوره مبارك 17 

رسد صبر ك و مي
 .رست است

ي است و توصيه
 عهد و و استحك

 .رست است
گذشت: فرمايد ي

9صفحه (ها  مان
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فروشند،  ي
گنـاه پـاك     

  :نـد از ا ارت  
  )م

هـا در   ن آن  

خـدا توكـل   

  ـران انـس     

  )م

ني برسـد،  
بـراي مـن    

در  صـداقت  

  )تاب دهم

 عـالم را از   
  )م

  )زدهم

  )م

بـه خـدا و    

cationgroup

 بهانه ناچيزي مي
د و آنهـا را از گ

ترتيـب، عبـا بـه     
، كتاب دهم99ا 

اسـوه بـودن.. . 

ر راه حق، به خـ

د، بـيش از ديگـ

، كتاب دهم116

خواهد به من زيان
؟ بگو خداونـد ب

عـدم صنشـانة   

، كتا121صفحه ( 

 فضاي سراسـر
، كتاب دهم121

دواز، كتاب 9حه 

دوازدهم، كتاب 

ودات نسـبت بـ    

هاي خود را به
نگـرد يامت نمـي 

دم در ايـن راه ب
تا 97 صفحات( 

..كنـد، نيسـت   ي 

و آن كس كه در
  )كتاب دهم

ورزنـد شـق مـي  

صفحه (... . هم 

نيد؟ اگر خدا خ
حمت او هستند؟

سـرپيچي اين . 

(.اند، دوست دارد

بايد مسلمانان 
1صفحه (.  كنند

صفح(.  برق است

،13صفحه (. يد

ـاج شـديد موجـ
 

 05/09/1400(  

 الهي و سوگنده
د و به آنها در قي

ـي و ثبـات قـد
حاسبه و ارزيابي

نعتي تغيير مـي
  ) كتاب دهم

و ﴾ن َهللا بالُغ اَمرِهِ 
، ك109صفحه ( 

 به تو بيشتر عش

خواه  خودت مي

خوان جز خدا مي
نان بازدارنده رح

  )هم

.كند ش سرپيچي

در اطاعت او بگذرا

:كنند ارش ميف
منان خدا لبريز ك

لّد برق با جريان

فكر و تأمل نكني

 از فقـر و احتيـا
 )تاب دوازدهم

12  

ومسمرحلة (ـر 

ساني كه پيمان
گويد  سخن نمي

  )ب دهم

 مسير قرب الهـ
محا -4مراقبت  

و با تحوالت صن
،102صفحه (. 

ی ِهللا فَُهو َحسبُُه اِن
.رساند نجام مي

دا تو به آنان كه

ت داشتنت را از

يد دربارة آنچه ج
ن بخواهد، آيا آن

، كتاب ده110 

فرمانشد، اما از 

اش را د كه جواني

گونه سف هان اين
ي نسبت به دشم

 شبيه رابطة مولّ

ي در ذات خدا ف

ات آن، تبييني
، كت10صفحه ( 

ش دوازدهم؛ هنـــ

كس: ره آل عمران
ها با آن خداوند
، كتاب98صفحه 

ندة خداي براي
-3ستن با خدا  

طور طبيعي و  به
با ارزش هستند

َو َمن یَتَوَکّله َعلَی﴿
سران خويش را به

خداوند: گويد مي
 

دوست) بارالها: (

پنداري گو چه مي
براي من رحمتي

صفحه(. كنند ي

ست داشته باشد

ت؛ خداوند كسي ك

به مسلمانان جه
ت و بغض عملي

با جهان تا حدي

ز تفكر كنيد، ولي

و ساير ابيا) علَم
.است ﴾ء اِلی هللا

سنجش

سور 77س آيه 
واهند داشت و خ

(. براي آنهاست

هاي بن دهم؛ گام
عهد بس -2كت 

ط به اموري كه
ي بشر خوب و ب

﴿: فرمايد مي 3ه 
ت؛ خداوند امر خ

عاهاي خويش م
 )، كتاب دهم1

:مايدفر  خود مي

بگ: فرمايد مر مي
هستند؟ يا اگر ر
ن بر او توكل مي

لب كسي را دوس
  )، كتاب دهم

ن روايت آمده است

 همين تحليل ب
ت حق و معرفت

ت رابطة خداوند با

در همه چيز: يد

شيران ولي شير ع
 الناس اَنتُُم الُفَقراء

   
 

 .رست است
ي است و براساس
ي در آخرت نخو
عذاب دردناكي ب

 .رست است
س نهم از پايه د
 و عزم براي حرك

 .رست است
ن بزرگان مربوط

اي كه همواره بر
 .رست است

سوره طالق، آيه
د او را بس است

 .رست است
در يكي از دع) ع

109صفحه (. . 
 .رست است

در مناجات) ع(
 .رست است

سورة زم 38آيه 
كننده گزند او ه

كنندگان و توكل
 .رست است

سان از صميم قل
119صفحه (. ت

 .رست است
كر در احاديث اين

 .رست است
بر مبناي) ره(ي 

شق نسبت به ذا
 .رست است

توان گفت ال مي
 .رست است

فرمايد مي) ص(م 
 .رست است

همة شي( مولوي 
یا ایها﴿ربارة آيه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
پرسش منفي

اي ها بهره آن
كند و ع نمي

در 1گزينه  .5
براساس درس

تصميم -1
در 3گزينه  .5

الگو بودن آن
اموري است

در 1گزينه  .5
خداوند در س
كند، خداوند

در 4گزينه  .5
ع(امام علي 

...گيري  مي
در 2گزينه  .5

(امام سجاد 
در 2گزينه  .6

خداوند در آ
آيا آنان دورك
كافي است و

در 1گزينه  .6
شود انس نمي

دوستي است
در 4گزينه  .6

در بخش تفك
در 1گزينه  .6

امام خميني
محبت و عش

در 4گزينه  .6
به عنوان مثا

در 2گزينه  .6
پيامبر اعظم

در 3گزينه  .6
شعر جناب
توضيحي در
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موجـودات     
صـفحه  (. ت

 

در ربوبيـت     

گـر كسـي      

ي آن است 

ـه معنـاي   

كنـد كـه    ي  

  . و تصـميم  

ـود، اشـاره   
ود نداريم خ

سـت از در  

 يكـه خـدا  
 »حيتسـب «

cationgroup

 امكـان رؤيـت م
ض نداشتن است

  ... ود و 
 )كتاب دوازدهم

 مهـم توحيـد د

كيـت اسـت و اگ
  )هم

اند به معناي ريده
  )ب دوازدهم

ر تكرار شده و بـ
  )هم

ش و موعظـه مـي

تفكـر و -2. اني    

 خراب شدن بـ
يين سرنوشت خ

  )م

اس يبه تجل/ دار 

كـ شـود  يعلوم م
« ستهيمنزه و شا

نات و نه عـدم
ر و طول و عرض

شو ت شناخته مي
، ك19صفحه (. 

به موضـوع ﴾ءِ 

 شـرك در مالك
، كتاب دوازده2

ين جهان را آفر
، كتاب21صفحه 

صد بار يش از نه
، كتاب دوازده2

ك نكته سفارش

ـايت يـا پشـيما

ري كه در حال
 اختياري در تعي
 كتاب دوازدهم

شا كه جلوه دلد

آمده، مع) كتاب
است، م ازيص و ن

 05/09/1400(  

ت به ساير حيوا
ي شكل و تصوير

رسميت   فرد به
.ر مالكيت است

 َو ُهَو رَبُّ کُلِّ َشی

ز جهان هستند،
21صفحه (.  بود

 يا با همكاري، ا
(.  را خلق كنند

باست كه بي» ر
0صفحه (. باشد

خدا شما را به يك
  )هم

احسـاس رضـ -

از زير ديوا) ع( 
چنين بود كه ما

،59صفحه (.. . 

چشم بگش«ست؛ 

در ك(صفات  ني
كه متضمن نقص

   ديني

13  

ومسمرحلة (ـر 

اس انسان نسبت
س خداوند، يعني

و حقوق اسالمي
بيانگر توحيد د 

ً ل اََغیَرِهللا اَبغی َربّا

 مالك بخشي از
كيت نيز خواهد

اند و ي از جهان
انند كل جهان

ر« نام خداوند، 
ب ست اوست، مي

همانا خ: گوبر ب
، كتاب دوازد43

-1: نـد از ا بـارت       

خاستن امام علي
ي آن شخص چ
.ق خواهد افتاد 

قدرت و اراده اوس

استخراج ا ي برا
ك يتن هر صفت

هاي يتف و اقل

ش دوازدهم؛ هنـــ

ضعيف بودن حوا
خاص ذات مقدس

تمام احكام و »هللا
﴾ ...ما ِفی االَرِض 

قُل﴿ انعام يعني 
 

ر او ديگران هم
ه شرك در مالك

دام خالق بخشي
تو ه تنهايي نمي

 و پر تكرارترين
ش مخلوق به دس

اي پيامب«: رمايد
3صفحه (» .نيد

ختيـار انسـان عب
  )وازدهم

 به ماجراي برخ
جاي برداشت نابه 

، حتماً اين اتفاق

ق گاه يست، تجل

كه ييها و متن
و از داشت »شيتا

معارف

سنجش

ت خداوند، نه ض
بلكه ويژگي خت، 

هللا.ال اله اال«ارت 
واِت َو م ِفی الس

سورة 164آيه 
  )اب دوازدهم

خداوند و در كنار
ت باشد، معتقد به

ود دارد و هر كد
قص هستند و به

بيشترين» اهللا«
ه تدبير و پرورش

فر سوره سباء مي
 و فردي قيام كن

واهد دالّ بـر اخ
، كتاب دو56حه 

صالح يك پندار
:جرا آمده است

ر ما خراب شود،

اس يصنع خداوند
  دهم

و هيو سلب هيبوت
ست« ستهيشا ه،

  ب دهم

   
 

 .رست است
عدم امكان رؤيت
ر جهان طبيعت

  )دوازدهم
 .رست است

با گفتن اين عبا
ّ ما﴿عبارت   ِ َو 

 .رست است
 سؤال، ترجمه آ

تا، ك20صفحه (
 .رست است

كه عالوه بر خ ن
رك در خالقيت

 .رست است
ه چند خدا وجو
 از محدود و ناق

 .رست است
«يم پس از واژه 
حب اختياري كه

 .رست است
س 46يم در آيه 

صورت گروهي ه
 .رست است

ـي اسـت و شـو
صفح(. ريپذي ت

 .رست است
جم در بخش اص
در ادامه اين ماج
شد ديوار بر سر

 .رست است
كه اثر و ص نش

كتاب د 58حه ف
 .رست است

صفات ثب حيتوض
هيصفات كمال ل
كتاب 61تا  58ه 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
علت اصلي ع
غيرمادي در

، كتاب د13
در 4گزينه  .6

ب: بخش اول
:بخش دوم

در 2گزينه  .6
عبارت متن
.اشاره دارد

در 1گزينه  .7
اعتقاد به اين
معتقد به شر

در 3گزينه  .7
ور كهاين تص

كه هر كدام
در 1گزينه  .7

در قرآن كري
مالك و صاح

در 2گزينه  .7
در قرآن كري
براي خدا به

در 3گزينه  .7
پرسش منفـ

مسئوليت -3
در 4گزينه  .7

در درس پنج
د. شده است

و اگر قرار با
  
    

در 2گزينه  .5
نيسراسر آفر

صف »واريو د
در 4گزينه  .5

با توجه به ت
ليدل بزرگ به

صفحه. است
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ـ    ييسـزا  هب
ال ت و كمـ   
 دهيك كشـ  

 ةبرنامـ  يـ 

 يـد و بقـا  
مـؤثر و در  

دارند و  يي

چـه   ميدان 

اوسـت بـا    
مخصوص  

 »ييبايبه ز

ل كه همانا 

سـبب   زيـ ن
 نيريـم شـ   

 انحرافـات    
  م

ز قـدرت و  

فراتـر رود؛  
كه از  نديز

و  ي معنـو   

و  يسـت ي ز  
 يانسان ات

cationgroup

او نقـش ب يخرو
بـه سـعادت دن

فلـك  بـه  سـر  يا
عنـيانسـان،   يـ 

رشـ يبـرا  رد،يـ 
آن م فير تضـع 

يسزا هنقش ب مان
  ب دهم

ينم م،يخته باش

يجسمان ةجنب
گرداند، يمتاز م

ب شيگرا«و » ت

مراحل نيتر ست

ين يويـ دن يدگان 
انسـان طعـم شود

ز دل آلـوده بـه
كتاب دهم 70حه 

از يدوران جـوان  

ف يو ظـاهر  يد 
برگز يآرمان واند

انسـان آرمـان 

نـه در تكامـل 
ايشكوهمند ح ه

و اخ يويو دن ي
دي باشـد، از رسـ   
ها شد، مانند كاخ

و اخالقـ يروحـ  

يـل انسان قرار گ
ناروا د التيتما 
ميو انهدام ا في
كتاب 66صفحه  

نشناخ يدرست به

خود كه همان ج 
موجودات مم ريا

به عدالت شيگرا

ن شود و هم پس

بلكه در زنـد كند،
ش يدل سبب م ي

هنو يان نوجوان
صفح.  را شست

شده اسـت، در د
  تاب دهم

مـاد يارهايح مع
تو ياست، نم يع

يبـرا  فـه، ي وظ
  ب دوازدهم

زيـ ن گريودات د
جلوه. كنده است

  وازدهم

 05/09/1400(  

يو اجتماع يفرد
س خود نـاتوان
صالح درون نباش

تيـ ترب ينـ يد 

 كه چون در دل
نيكمتر كه ير

يتضع اي پرورش 
.است يت روح

خود را به ي وقت

يعيعد طب در ب
را از سا ي كه و

گ«و  يماد التي

انسا بينص واند

ك يم) نيه تضم
يپاك. تماع باشد

در دورا. ابديست 
با آب توبه همه 

نسل او نهاده ش 
كت 72صفحه  .ت

از سطح تواند يم
عيفوق طب يواال
و تيمسـئول  ن
كتاب 3صفحه  

انسان بر موجو ز
كه بر او پرتو افك

كتاب دو 41حه 

14  

ومسمرحلة (ـر 

 او، در سعادت ف
 از تسلط بر نفس

كه همراه با اص  ي
ميرو، در تعـال  ن
  كتاب دهم 6

است يون بذر
طور به رود؛ يم ن
در حفظ و يالق

و كماالت ي اخالق

تا رايود است؛ ز
  كتاب دهم 6

انسان. است ي
وجود او يد اله

يدر زمره تما »ي
  هم

تو ي و سعادت م

نه( ني آخرت تأم
اجت يبرا ستهيشا

 سعادتمندانه دس
توان يسهولت م

يبقا يسان برا
مشكل است زي ن

نم تاًيشود، نها ه
و يها و ارزش ي

نييدر رابطه با تع
.نخواهد بود يي

ازيو امت يز برتر
است ك يتيمعنو
صفح. است يود

ش دوازدهم؛ هنـــ

 و اصالح نفس
كند، اما ليحص
يدر صورت يصنعت

نيـ از ا. ه باشـد    
66صفحه .  دارد

چو هم ماني كه ا
نيتباه شده، از ب

صفات اخال نيرا
مكارم ةودآورند

خو يبعاد وجود
67صفحه . است 

يو اله يعد ماد ب
عداست، اما ب ك

يجنس ليم«و  
كتاب ده 68حه 

مراحل كمال ن
  كتاب دهم 6

سان را در جهان
و ش ديمف ينصر

و شيآال يب ين
س در كار باشد، به 

در وجود انس يد
 مهار كردن آن

دهيانسان برگز ي
يماد ري وجود غ
ناچار د  و اگر به

گو جز تناقض ي

راز. است فيتعر
و م تيروحان ن

وجو يژگيو نيا 

سنجش

انسان يدرون ي
وم و فنون را تح

و ص يعلم يها
فشـان بنـا شـد

ا قراره برنامه هي

است نيست، ا
عد است وگرنه ت

بنابر. اثر استأ ش
وجو أ و معاد، به

شناخت خود و ا
آور انيز يزي چ

دو يت كه دارا
كيشر وانيمله ح

»به استراحت ل
صفح. ن هستند

نيتر يهم عال ،ي
69صفحه . ست

تنها سعادت انس 
د لذت برده و عن

زندگا كيد و به 
ير هم اشتباهات

حكمت خداوند 
 و لذا كنترل و

يبرا يهر آرمان 
ًال منكر هرگونه

فراتر رود يعيب
يزيكند، چ يرف

طه با خدا قابل ت
نياو، بلكه در ا ي
جياز آثار و نتا 

   
 

 .رست است
يكه سازندگ ست

علو ينسان تمام
ه شرفتيپ يتمام
كوه آتشف ي باال
يدر رأس كل »ي

 .رست است
ا ي به آن ضرور

مساع يا نهي زم
أشت انسان منش

به مبد مانيا گر
 .رست است

ش ازمندين يساز
و چه ديما مف 

 .رست است
است يا گونه ن به

دات زنده، از جم
ليم« ن،يابنابر. 
انسان ياله التي

 .رست است
ياله يشناس سان

اس يز رحمت اله
 .رست است

قلب، نه ياز پاك
خود اتيان از ح
را بچشد تكماال

نشده و اگر يالق
 .رست است

يكه به اقتضا ي
برخوردار است 

 .رست است
)يماد( ينيب ن

كه كامال يمكتب
و طب يماد يها

را معر يفوق ماد
 .رست است

سان تنها در رابط
يساختمان جسم

يآن، همگ هيال

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سين يديترد

دارد و اگر ان
ت. ماند يبازم

است كه بر
يساز انسان«

در 2گزينه  .5
آنچه توجه
خود محتاج

سرنوش رييتغ
گياز طرف د

در 1گزينه  .5
خودس ةبرنام

يبرا يزيچ
در 3گزينه  .5

خلقت انسان
موجود ريسا

.انسان است
در زمره تما

در 1گزينه  .5
انس دگاهياز د

از تيمحروم
در 4گزينه  .5

ا يبرخوردار
انسا شود يم

و ك اتيمعنو
و اخال يروح

در 2گزينه  .5
يجنس ليم

يشدت كاف
در 2گزينه  .6

جهان نيدر ا
م نيچن رايز

اريعسطح م
ف يها ارزش

در 1گزينه  .6
انس تيانسان

س يدگيچيپ
عا اتيو تجل
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 يودانگ جا
  ب دوازدهم

سـت و لـذا          
. واهـد بـود   

او  اريـ  اخت
ـان بـوده،   
 عهده خود 

ود شـده و    
 13صـفحه  

 شـود،  يمـ  
لب همـان  

 ربنـا ياز ز ي
 يانسـان  چي

  وازدهم

 16صـفحه  

ه گرفتـه و     
 رايـ مـود؛ ز  

 اديـ با  يقع
. كنند يل م
آماده  ديجاو

آن علـم را  
مخـالف   ي

ـاعد بـا آن   

cationgroup

و تيق به معنو
كتاب 6صفحه . 

و اعطـا شـده اس
بر عهـده او نخو

در زيـ ن تيهـدا 
انسـ يراهنما ن

 در هر حال به

و اوضـاع موجـو 
ص. خواهد بود ي

يمعرفـ  يعـ يب
مطل نيا. ... كند
يبازتاب يعنيت، 

يـر اوسـت و هـ   
كتاب د 14حه 

ص. زند يرا رقم م

خـدا سرچشـمه
جمـع نم كجـا ي 

خداشناسان واق 
راه تحمل نيدر ا
ج يزندگ ي برا

آ جياخالف با نتـ 
يهـا  شيو بر گرا
ـ  مسـا ي جو روان

سرشار از عشق ي
.رديگ يو آرام نم

 خداونـد بـه او
ب زين يتي مسئول

 است، موهبت ه
امبرايپ مين تعال
را يآدم تيسئول

طياز شرا يابع
يعيو طب يتصاد

طب يو ماورا يه
ك يجلوه م يصاد
رو بناست يگريد

حاكم بـ يتصاد
صفح.  عوض كند

ر شينوشت خو

بـه خ مـان ياز ا. 
را رهيـ و غ ييو
  م

.مجروح است ي
مشكالت را د ي
و خود را رنديگ

دازد و اعمال مخ
و افتهي تين تقو

ت آماده شدن
   دوازدهم

 05/09/1400(  

يعمق وجود آدم
و افتهيود را بازن

ت كـه از جانـب
باشد، اريه اخت

سان داده شده
دنبال آن و به شه

و مسئ دهي گردان

باشد، اراده او تا
اقت ،ياجتماع ي

و بدون بعد اله ي
و منافع اقتص يد

د زيز آن، هر چ
ابع مناسبات اقت

رود و آن را ون

و سرن نيي را تع

...شت، عدالت و 
غرور، نفاق، بدگو

كتاب دوازدهم 1

يها بر دل يهم
يو تمام دهند يم

گ يها م ز آن بهره

ب با آن علم بپرد
انسان يروح نهي

به جهت يعني ود،
كتاب 22صفحه 

15  

ومسمرحلة (ـر 

ع. است ييآشنا
ند، گمگشته خو

اسـت يارياخت ي
كه فاقد هرگونه 

خداوند به انس ي
شيعقل و اند يو

وند را بر او تمام

برخوردار نب حيح
كوم انواع جبرها

يماد ي موجود
مناسبات اقتصاد

و جز ربنايز يصاد
تا يهر انسان اه،
روي، بآوردند ديد

مل، جهت خود

گذش ،ي، فداكار
است غ لياز قب 

8صفحه . وست

و مره دهدي رنج ي
را انجام م شيو

از نين و موحد

مناسب ير اعمال
يا آن علم در زم

شو يم ليتبد ن
صف. شود ي آن م

ش دوازدهم؛ هنـــ

خود اي شي خو
داوند محكم نكن

يمنطق ةجينت ،
يده و در موارد

كه از سو اريخت
رويو ن يفطر ي
و حجت خداو د

صح يو معنو ي
واهد كرد و محك

عنوان  انسان به
دارد كه در م ي
ا كه نظام اقتصان
دگايد نيا بر بنا 

آن را پد ناسبات

و عم مانيا ،يه

عتصبر، شجا ،
يو رذائل اخالق

او اديو غفلت از 

يها قلب بخش ي
خو يو اجتماع ي

ت كه خداشناسان

 به انجام و تكرار
مناسب با يها ش

ماني آن علم به ا
و ملتزم به لوازم

سنجش

 در بازگشت به
 با عالم باال و خد

يو مذهب ينيد 
او بود ارياخت ره

ه همراه نعمت اخ
يها يكه آگاه ي

اندينما ي به او م
  اب دوازدهم

يفكر تيزم و ترب
حركت خو يرون

كه سمي ماركس
يماد يازهايدر ن

معن نياست؛ بد
.استقالل ندارد

نم نيكه ا يخي

آگا هيخود بر پا

،يزگاريپره ليب
و مانيا توان يم

از خدا و يوگردان

يمتالطم و تسل 
يفرد فيو وظا 

است يا هي سرما
  ب دوازدهم

شخص قت،يحق
شيگرا جيتدر  به

صورت است كه
و كند يم نيمك

   
 

 .رست است
 و تكامل انسان

خود را ونديتا پ
 .رست است
نشيسان در ب

ريو منحصر به دا
كرد كه اموشفر

يمعن نيبد. است
كمال را يسو به
كتا 11صفحه . 

 .رست است
الز يها يز آگاه

ريو ب يمل درون
  هم

 .رست است
مانند ،يماد ي
د شهيانسان ر ي
بودن اقتصاد ا نا
خود اصالت و ا 

يتار يجبر ري س
 .رست است

خ نشيخاب و گز
  هم

 .رست است
از قب ياخالق لي

ستند و هرگز نم
در رو رذائل ني

 .رست است
يها بخش دل م

كنند يعبادت م
توجه به او ودا 

كتاب 19صفحه  
 .رست است

ح كيبا  ييشنا
صورت نيدر ا 
ص  نيدر ا. كند ي

تم قتيبه آن حق

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
شرط نجات
است و لذا ت

در 1گزينه  .6
انس تيمسئول
او تيمسئول

ف ديالبته نبا
قرار گرفته ا
راه حركت ب

.گذارد ياو م
در 4گزينه  .6

ن اگر ازانسا
دنبال عوام به

كتاب دوازده
در 2گزينه  .6

يها كتبدر م
يازهايتمام ن

ربنيمفهوم ز
يبوده و برا

از تواند ينم
در 3گزينه  .6

با انتخ يآدم
كتاب دوازده

در 3گزينه  .6
يفضا يتمام

الزمه آن هس
همه ا ةشير

در 4ينه گز .6
خدا آرام ادي

خدا، كار و ع
خد ادي ،يآر
.گردانند يم

در 2گزينه  .6
اگر بعد از آش

د،يترك گو
يم دايغلبه پ

علم، نفس به
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ـت وجـود    
چـه عقـالً   
ا مشـاهده   
   دوازدهم

 ي دل آدم
 يا هن پـرد 

و  يمعنـو  
 يه سـعادت   

سـت، خـود   

ور شدن  طه
 نيچنـ . ـد 

 را خبـر از   

قانع و  شهي

 تايـ تجل ن

 when از       

ين عبارت 

cationgroup

و بـه علـ انـد  تـه 
گر نـان يـانند، ا  

بـا ديـ  هرگز نبا
ابكت 23و  22 

عقل و نيب يئل
چون هم ها شيگرا

  زدهم

اتيـ ل از آنِ ح
كنـد و بـه ليصـ 

اسـ يمبدأ هسـت 
  تاب دوازدهم

و غوط زيغرا يضا
انـ گرفتار كـرده  

خفتگـان« نـد؛ 

يهم يسان را برا

نيتـر  يشمه عال

ل جملـه قبـل

  

يجانش itمفعولي 

رفتـي خـدا را پذ  
خـود برسـ يطن  
ناتوانند و لذا زي

صفحه.  داشت

همچون حا ييو
گر نيو ا شوند ي
كتاب دواز 24ه 

صالت و استقالل
تحص يمـت الهـ  

انسان به م يقلب
كت 26و  25حه 

خود تنها به ارض
يوانيدر عالم ح

خبرن يبرتر ب قي

انس يجو  كمال

سرچش خيطول تار

ـد و زمـان فعـل

.رود كار مي ال به

گردد و ضمير م
  .باشد مي

 05/09/1400(  

خـود، شـه ي اند
و شـعور بـاطوح   

يجهت در عمل ن
روا دين آن ترد

فراتر روند، گو ي
يبه روح و دل م 

صفحه. ندينما ي

اص بيترت نيبد.. 
در جوار رحم ي

داشته و اتصال ق
صفح. دنبال دارد

خ يكه در زندگ 
د را شتني و خو
يو حقا يم انسان

  دوازدهم

روح تواند يو نم

در ط ليدل نيم
  ب دوازدهم

شته سـاده باشـ

طبق ساختار باال

گ ل به فاعل برمي
 آن قابل درك م

  .رود ي
  .شود

16  
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و يشعور ظاهر
بـه اعمـاق رو ي
ج نيو به هم ده

اد و درست بودن

يعي و از حد طب
شهير عرصه اند

يم جاديا قي حقا

. .ت، نه برعكس
يابد اتيح يبرا
د يو درون يعنو
ود را به دخ يمل

يرو، كسان نيا
ود غفلت نموده

ستند كه از عالم
كتاب د 9صفحه 

ه محدود است و

راه است و به هم
كتا 24و  23ه 

گذش when از 

معموالً ط» كه مي

كه عمل آن فعل
 توجه به معني

كار مي ن دليل به
ش ه استفاده مي

  انگليسي

ش دوازدهم؛ هنـــ

نان كه فقط با ش
يح شعور ظـاهر 

دينرس يقير حق
در اصل آن اعتقا

از مرز اعتدال ي
موجود در يها ي

در برابر يريپذ

است مانيته به ا
الزم را ب يآمادگ
مع يتيفيخود ك

همواره آثار عم ن

از ا. است وانيح
خو يز بعد انسان

هس يواناتيمعنا ح
ص »ستين يسان

جاذبه يش دارا

ق و عرفان همر
صفحه. وده است

زمان فعل بعد 

  ي
  ده 

هنگام«ه معني 

باشد ك يدي مي
در اين جمله با

شد كه براي بيان
 صفت و يا جمله

سنجش

آن. يقلب مانيو ا
عتقاد را از سطح

ها هنوز به باور ن
ل در اشخاص، د

يوانيح التيتما
يو نفوذ آگاه ري

نفوذنا فته و سد

تبار عمل، وابست
آ ،قيطر ني از ا

كه خ زيبه خدا ن
مانيرد؛ گرچه ا

 انسان با عالم ح
در واقع از ازند،

ن هستند، در م
را خبر از عالم انس

ت محدود بودنش
  كتاب دوازدهم

محبت، عشق يع
بو يبشر اتيح 

wh )كه زماني(
  .باشد ي مي

استمراريگذشته 
w  +گذشته ساد

ك كلمه ربطي به

 انعكاسي و تأكي
a cu د. باشد مي

باش مه ربطي مي
ن دو اسم، فعل،

   
 

 .رست است
و يباور ذهن ني

اع نينتوانستند ا
آن يها دل ماد، ا
اعتقاد و عمل ن

 .رست است
و ت ينفسان يها
يو مانع از تأث ند

قرار گرف يب آدم
 .رست است

ارزش و اعت ،يه
تا انسان است ي

ب مانيو لذا ا سد
صالت و ارزش دا

 .ست است
مشترك يها ي
پرد يم يزيغر ي
به ظاهر انسان چه

ر وانيح/  سحر 
 .رست است

علت خدا، بهاز  ري
كت 23صفحه . د

 .رست است
همواره با نوع ي
يملكوت يها لوه

 .رست است
enكلمه ربطي 

ذشته استمراري
گ+  when+ ه 

while+ مراري 
wh به عنوان يك

 .رست است
her يك ضمير

up of hot ch
 .رست است

 عنوان يك كلم
براي ربط دادن 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
يفرق است ب

ن ييها حائل
خداشناسند

نيب يدوگانگ
در 3گزينه  .7

ه شياگر گرا
رنيگ يقرار م
قلب يوبر ر

در 1گزينه  .7
اله نشيدر ب

يكمال روح
رسب يجاودان

اص ييتنها به
در 2گزينه .7

يژگيو زيغرا
يها در لذت

گرچ يكسان
زمزمه مرغ

در 3گزينه  .7
يغ يهر هدف

گرداند يراض
در 4گزينه  .7

يمذهب مانيا
و جل يانسان

 

 
در 3گزينه  .7

با توجه به ك
صورت گذ به

گذشته ساد
گذشته استم

hile: توجه
در 2گزينه  .7

rselfكلمه 
hocolate

در 4گزينه  .7
به soكلمه 
andكلمه 
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س، يعنـي    

ـاختارهاي   

  

اساساً  ظ را

در شـرايط     

كنـد    نمـي     

 

cationgroup

د بـود و بـرعكس

عرفـي سـراي م

.سال سن داشت

حافظ.  را نوشت

  

ا كـه بـراي او د

 تالشـي دريـغ

  دن

 .ود، نشان نداد
  مارش

  .كند يان مي

وتاه منفي خواهد

  .ت

او بر. منتشر كرد

  ر دادن

سا 90كه  زماني 
  دن 

  كردن

ب خيلي زيادي

  اساساً/ ت 

.يدد توسعه ده
   

 بسيار زيـادي ر

  يادداشت

 فقيـر از هـيچ

   كردن 
ص دادن، فدا كر

تر داشته بو  قبل
ش بي) 4 

 05/09/1400(  

كي از دو تا را بي

باشد، سؤالي كو

يد در نظر گرفت

 را ماه گذشته م

شر كردن، انتشار
  نهاد كردن 

)كردفوت (شد 
 كردن، رها كرد
وم شدن، فوت ك

پيش اشعار جالب

  در واقع / ها 
ها و خاطرات شت

سي را خيلي زياد
 م گذاشتن 

  آوري كردن  

ها و رويدادهاي

  ، داستان 
چه خاطرات يا ي

هاي  به خانواده
.  

 كردن، مضايقه
 كردن، اختصاص

ه درست دقايق
 ني، عاطفي

17  
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شد و انتخاب يك

گر جمله مثبت 

را باي thatل از 

 را نوشت و آنها
  .كرده است

منتش) 2 
پيشنه) 4 

او مرحوم ش. كرد
ترك) 2 
مرحو) 4 

او صدها سال پ 

داروه) 2 
يادداش) 4 

ت كردن انگليس
احترا) 2 
جمع) 4 

ي نمايد تا چيزه

رمان) 2 
دفترچ) 4 

در كمك كردن
.ير ساخته است

دريغ) 2 
وقف) 4 

اش را كه هيجاني
هيجا) 3 

ش دوازدهم؛ هنـــ

  .ود
باش  اينصورت مي

اگ. باشد ورت مي
  . خواهد بود

عموالً جمله قبل

ر زبان انگليسي
ختلف استفاده ك

دبيات تدريس ك

.راسر دنيا است
  ).شود

يد توانايي صحبت

بخرد و نگهداري

وتمند است و د
ي براي افراد فقي

اي از حالت ه نه
 درد و رنج

سنجش

رو كار مي جمله به
ه معني در غير

جمله به دو صو
ي كوتاه مثبت خ

باشد مع thatي 

دو كتاب دستور
ن و مكالمات مخ

  
   ردن

ل در دانشگاه اد
   دن 

 پيدا كردن 

ن و حتي در سر
ش آورده مي(ورند 

  
  

تواني ن، شما مي
  
 كردن 

چه خاطرات را ب
  .شت نمايد

  
  

 ثروتمند و سخا
هاي زيادي  خانه
  
  

 كرد و هيچ نشان
بدون د) 2 

   
 

ان تضاد دو جبي
و همچنين به) يا

 .رست است
وتاه در انتهاي ج
نفي باشد سؤالي
مله كلمه ربطي

th  +جمله  
 .رست است

مدت پنج سال د
فراگيران از متون

 زي كردن
انداز كر دن، پس

 .رست است
به مدت سي سا
 شدن، نابود شد
شدن، گسترش پ

 .رست است
 بزرگي در ايران

آو ش به ياد مي
 ساساً

 متأسفانه / ت 
 .رست است

ر و مطالعه كردن
 ن 

دادن، پيشرفت ك
 .رست است

 دارد يك دفترچ
ق بيفتد، يادداش

 حافظه
 .رست است

 شخص خيلي
در واقع). كند ي

 دن
 دن 

 .رست است
ك ي آرام صحبت
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دوستم به م
گرامري به ف
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نجات داد) 3

در 4گزينه  .8
عموي من ب

منقرض) 1
منتشر ش) 3

در 1گزينه  .8
حافظ شاعر
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اس/ اشعار ) 1
هيجانات) 3

در 3گزينه  .8
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حل كرد) 1
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در 2گزينه  .8
آن مرد يك

مضايقه نمي(
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ه او گفـت     

جه شـخص  

cationgroup

طر آنچـه را كـه

  سخ دادن

  اگون

  واج كردن 

  ي ديگر

  ين كردن 

  ها ليت

ه چيزي كه توج

  .د

خـاط ن هرگـز بـه  

پاس) 4 

گونا) 4 

ازدو) 4 

يكي) 4 

تأمي) 4 

فعال) 4 

 

  .رش

ده شده است به

باشد م دادن مي
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كند و من ت مي

 رگرفتن 

 ي 

 ل بودن 

 يگر، يكديگر

  گذاشتن 

 ها 

 .ه او جوان بود

 به جز هنر نگار

ر آن خط كشيد

  د؟

ت به معني انجام

  .  است

18  

ومسمرحلة (ـر 

لف با من صحبت

درنظر) 3 

جدي) 3 

شامل) 3 

همدي) 3 

تأثير) 3  

الگوه) 3 

  .ق شود

 

كه ت نمود زماني

باشد مرتبط مي

.  

پاراگراف يك زير

د استنباط كنيد

شيده شده است

گوپتا ةق به دور

مومي هنر

ش دوازدهم؛ هنـــ

هاي مختل قعيت

 ري كردن

 ضروري 

 شتن 

 يا توقع داشتن

 ، ركوردها

ك نويسنده موفق

 ست نيست؟
. به لندن بيايد

صالحات در دولت

ماً به موارد زير م

  ست؟
رانسه منجر شد

كه در پ) حوري
  .كند ميشاره 

توانيد يزي را مي
  . بود

ن زير آن خط كش

ر داشته و متعلق

 درك عم

سنجش

ادبانه در مو  بي

جلوگير) 2 

ض الزم،) 2  

نگه داش) 2 

 ديگر ) 2 

انتظار) 2  دادن

سوابق،) 2 

 لندن آمد تا يك

ر طبق متن درس
ود قبل از اينكه

ي تغييرات و اص

ارد شاو مستقيم

 متن مرتبط نيس
اي زيادي در فر

طه كانوني يا مح
را اش) وجه كردن

گوستاو و چه چي
ها اليق و توانايي

كه در متن) دن

آجانتا قرار يها

   
 

 .رست است
ه سال سن دارد

  .شيد
 ن، عفو كردن 
 .رست است

دوردست) سافت
 .رست است

 كردن 
 .رست است

 
 .رست است

دن، اختصاص د
 .رست است

 ها، نظرات 
 .رست است

، برنارد شاو به
 .رست است

ز جمالت زير بر
بو يسنده بزرگي
 .رست است

حساس نياز براي
 .رست است

گويد كه آثار برنا
 .رست است

ز حقايق زير به
ها انسه به كشته
 .رست است
focal po )نقط

جلب تو(كند  مي
 .رست است

ن درباره ايفل گ
ي كه داراي عال

 .رست است
cond )انجام دا

  .رست است
در غار ساتوايود
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گ بـا نقـش   

 يهـا  هـرم 

 بـه چـين   

 نيت فـرام  

هـن، كمـر   

كـردن،   ي
بـه انجـام    

 حيتصح نه

بـزرگ،   ي

 يسـفالگر  
 هـم  يـا رو 

ره نمـا بـر     
 

 يپرستش ي
ت، جمجمه 

هنر هنـد   

 هـا،  يگـار 

cationgroup

و مناسبت رنگ

شان بر فراز ه يگ

گوپتاي هند كه

اسـت  كوفا شـده 

په يهـا  شـانه  ي

ينقاشـ  از  شيپـ  
عيسـر  اري بسـ  

گون چياز آن، ه س

يهـا  اخت حمـام 

 مهـر خـورده   ي
بـ. شـود  يمـ  ءقا

ل خطـوط كنـار
 .خورد يشم نم

يها نيياز آ يش
مانند مار، دست

كيكالس ة دور

نگ ـوع در منظـره  

و اءيو، وضوح اش

معابد سنگ زيو ن

هندي در عصر گ

مختلف شك يها

يهـا دارا  سيتند

ينـ ينقـاش چ  
حله اجـرا آن را

چرا كه پس شت

منظم، سا يها ن

يها نهيسفال يخ
الق نندهيما به ب

تخت در داخل ي
به چش گريد يط

كردن انسان بخش
م يريده از تصاو

عنوان ه از آن به
  . دند

متنـ يزيآم رنگ
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مو قلم يكدستي 

و انيخدا يگذار

اي از هنر ه  تازه

ه نهير هند در زم

ت نيا كه شده ي

.آمـد  يسـت مـ  
و در مرح كرد يم

دا يخود م يمو

ابانيبا خ يرساز

و برخ يسنگ ةت
 خطوط كناره نم

يها فاده از رنگ
طياز مح يا نشانه

ك يقربان. بودند 
استفاد. است فته

كه شود يروع م
دي اوج كمال رس

به ر شيگرا نين
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،ير آن سرزندگ

گمو طرز نا اميت ا

گ به علت موج

هند است و هنر
  . است شده

يساخته م يبوم 

دس به ينيقاش چ
كامل م شي خو
م بر قلم وچرا چون

شهر نهيد در زم
  .ند

برجست نقش نيد
توسط  حجم به
حال استف رهمان
ن اي نهيزم ز پس

)يو جنوب يكز
ايآور انعكاس  ب

گوپتا شر يدشاه
به يقيص و موس

نمچه. شان داد

ش دوازدهم؛ هنـــ

وضع شد كه در

در ثبت يع روش

ها در دورة تانگ 

ه خيتار يها دوره
ش يها نوشته م وح

يها ده از سنت
.  

و در ذهن نق ها
دنظر را در ذهن

چ يب يو تسلط ر

ساكنان دره سند
ان توانا بوده يساز

و چند ينقاش ي
ژرفا و ح ها يقاش

د سوم شده و در
ا ياثر نينمچه

مرك كير در مكز
بزرگ و رعب يا

در هنر با پاد ي
رقص ،يساز سمه

گذشته خود را نش

سنجش

و ينقاش يبرا ي
  

ابداع ،يترشناس

ساس در تنديس

د نيتر درخشان
لو و سنگ يمس 

بودا با استفاد ي
.اند نازك بوده ي

ه هياز رنگ سا ي
مورد ريو تصو ت

ريناپذ خطا يست
  . نبود

نشان داده كه س
و مهرس يسنگ ،

يتعداد ين از رو
از نق يدر برخ. د
بر بعد يشتري ب

ه. كند يتأكيد م

مستقر(خوار  ون
ها سيها در تند 

  . است ته

يعصر درخشان ي
مجس ،يره نقاش

گ يها از سبك 
  . جود داشت

   
 

  .رست است
يش پادشاه اصول

.گرفت ي قرار م
  .رست است

لحاظ دانش اخت 
  .دارند 

  .ست است
 كامل و پر احس

  
  .رست است

از د يكيكه  ايور
،ي ستون سنگ
  .رست است

يها سيشان تند
ييو ردا فيلط  ره

  .رست است
يبا تنوع نيچ ي

نشست ي تفكر م
دس ستيبا يم ي

ممكن ريدر تصو
  .رست است

ن يشناس باستان
،يسفال يها سي

  .رست است
هان ةدور يرگر

شود يشناخته م
وها و ردا تأكيد

ت ها كرهيپ نين ب
  .رست است

جنگجو و خو يم
خشن آن هيوح

وجود داشت... و  
  .رست است
يالديه چهارم م

دور نيدر ا. شود
  .رست است

يبردار يكپ نگ
وج زين نيو تزئ ي

www.sanjeshse 

در 2 نهيگز .10
شش ةدور در

مورد تأكيد
در 1 نهيگز .10

به ايما اقوام
تيبلند اهم

در 2نهيگز .10
سازي شكل

.رسيده بود
در 3 نهيگز .10

مئو ةدور در
بر يحكومت

در 4نهيگز .10
كوش ةدور در
چهر ك،يبار

در 3 نهيزگ .10
يسنت ينقاش

ها به ساعت
يو. رساند يم
د يرييتغ اي

در 1 نهيگز .10
ب يها كاوش

يساخت تند
در 4 نهيگز .10

ريتصو سبك
مشخص و ش
انداختن بازو

موزون ةرابط
در 2 نهيگز .1

ها قوم آزتك
رو. ها بود آن

ها كرهيدر پ
در 1 نهيگز .1

سد لياوا از
ش يبرده ممنا

در 3 نهيگز .11
نيم ةدور در

يكار ظرافت
  

erv.ir

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



 
 

 

@sanjesheduc 

نـر معـرف   
  .ست

. سـاختند  ي

تمسـاح،   ل،

كردنـد؛   يـ 
برابـر   يشـ 

 يرهـا يز ت 
و وجـود   ن

ئـه در  -ـاتو 

 ،ينييتز ي

در  ييزنمــا

a b
b a

+ =   

a b
ab
+2 2

  

(a b)
ab
+   

a b+ = 

A = +2   

−15
32   
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هن نيـ ا. گرفـت   
ا گرفته يشكل م

يمـ  يمـ يمال ي

ليدار، ف  كوهان

مـ ريرشكوه تصو
از ارزش شـان يد ا 

اسـتفاده از. دنـد 
نيط بـه هنـر چـ     

امـيسـبك   يـا 

يها طاقچه يدارا
  . است 

باز وهيشــ نيــ ا

= 881
4 

(a b)
ab

+=
2 2

= +
2 8812 4 

= 41 

−+ = +13 1 29
−=5 3

64 64


ر ژاپـن رونـق گ
روزمره مردم ش 

يي برجسـته نمـا  

است گاو الديم 

پر انتها يب يجهان
در نـزد زيـ ن يال

كرد يسـتفاده مـ   
آمـده مربـوط ـر 

هـ يژگيباال از و 

آن د رامونيو پ 
رهيدا مي شكل ن

ســته هســتند؛

ab
b

− =
2 2 8

4
+=1 8 8

4
 

  

+ = 
2 32

15 15
− = =5 25
4 64
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است در اده بوده
يوضوعات زندگ

سبز با شمي و 
  .ه است

از شيره سوم پ
  .ست

را مانند ج عتي
پر و خا يفضاها

كـاذب اس يهـا 
بـ يزهـا يبـا قرن  
  . ست

ديد هيضا از زاو

يا طاق گهواره 
كه به شود يم م

دام گــرد و برجس

881
 

 

= 
881 1681

4 

A
 =1 15

32
= 5

8

ك
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سا يچاپ دست 
براساس مو ،يف

ند سنگ بازالت
دوره نيا يها صه

ه مربوط به هزار
گ صابون بوده اس

يطب و گرفتند يم
ها بود و البته ف ن

ه طاق اي يشينما
چهـارگوش ب ي

اس  هنر هند بوده

شان و تجسم فض

يمعبدها دارا -
ختم ي به مهراب

م خمــدار و انــد

a b
ab
+

 =

فيزيك -ياضي 

ش دوازدهم؛ هنـــ

يكه نوع يساز
خالف هنر اشراف

مانن يعاده سخت
مدن و از مشخص

كه    دن دره سند
از جنس سنگ ي

 و مركب بهره م
مورد توجه آن ي

هالل نم وهياز ش 
ي ساخت تاالرها

مربوط به افتهي 

درخش ت و غالباً

-غار نيا يورود
تاالر يانتها. ت

نــر يهــا شــكل
  . افتي

a
ab


 


41
4 

رك عمومي ري

سنجش

س هنر باسمه ،يد
برخ راياست ز يم

الع از مواد فوق م
گ مربوط به تم

در تمد ينر هند
ييمهرها يبر رو

ام امكانات قلم
يويو دن ينيد ي

يبسته سنگ ي
ط به هنر ژاپن،

لقيص يها سه

تخت يها ك، رنگ

و. شد يساخته م
است بالكن بوده ي

ش يره ســند دارا
ياستمرار  زيند ن

b
b
+ =


=

41
4 

 در

   
 

  .رست است
الديهفدهم م ة

و مردم ينر بوم
  .رست است

ميعظ يها سيد
بزرگ يها سيسرد

  .رست است
هن يها هيما قش
نما ب انسان زدان

  .رست است
ب سونگ از تما

يها واع مضمون
  .د

  .رست است
يساختن فضاها 

مربوط يحصاربند
از ما يتك سنگ

  .رست است
و نازك عيسر ي

  . است
  .رست است

معبد س -نگا غار
يو تعداد رينورگ

  .رست است
مكشــوفه در ي
هن ندهيآ يها ي

 .رست است

a ,b = =16

 .رست است

www.sanjeshse 

در 4 نهيگز .11
اواخر سد از

هن نيتر زنده
در 1 نهيگز .11

ها تند اولمك
س نيوجود ا

در 2 نهيگز .11
نق نيتر كهن

زيكرگدن و ا
در 4 نهيگز .11

مكتب نقاشان
انو نينمچه

برخوردار بود
در 3 نهيگز .11

يبرا هاياما
و ح يعمود
ت يها ستون

در 1 نهيگز .11
يها يريگ قلم
ژاپن ينقاش

در 4 نهيگز .11
دوره شو در

ن يها پنجره
در 3نهيگز .12

هــا كــركيپ
يساز سيتند

 
 

در 2گزينه  .12

= 25

در 4گزينه  .12

erv.ir

13

14

15

16

17

18

19

20

 
 

21

22



 
 

 

@sanjesheduc 

% −1    
% −1    

x −95
1    

x =15
1   

A −= 3
9   

A −= 3  

A −=
−

3
 

y x− =  
(y )(+ 6   
x +2 16  

x −= 8   

+ =1 2 3   

× =1 4    
×4 4     

/ /1 6      
×5 4    

/4      
x ×4    

x42   
÷1 4     

cationgroup

%− =2 8 
% %− =5 95

x− =8 61
 
 

x= 6  

− +
−

13 1
13 1

− 13 +

− = 
−

7 14

y x=  =4
(x )+ =6 25
x − =192 
± +64 19

1
3

=و آرد    4 
/ /=1 6   

÷ =4    
=رد    2  

÷ =2   
x+ ×2   
/ /= 4 2  

4=د      25

%
%

  

x ×= 1 6
15

  

− +
−

3 17
13 17
13 − 17

A
=1 1 

x + 4  
(x +52 1

 

= − ±2 8 16

كيلو
/ي        

=ومان  4  
كيلو آر

=   تومان  2 
/ /= 4 2   

  =1  
كيسه آرد

 05/09/1400(  

= 4     

−
−

17 21
17 21

+ 17 −
−4

)(x )+ =6


= −

86 24

كيلويي 4آرد 
كيلو آرد      تو 

هر كيلو آرد    
  
كيلو آرد   

−18 1   
ˆB̂ C= =   

M̂ = 9   
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هزينه حمل ه

= 8   
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قابل قبو
قابل قبولغير 

ش دوازدهم؛ هنـــ

−
−

7
49
45 − 7

 

  x: كوچكتر 

y =12

قيم

B̂
 = 22

 

) = 7  

سنجش

  .باشد 

y و سن فرزند ك



   
 

 .رست است
xت كتاب برابر 

 .استرست 

 .رست است
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 .رست است
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cationgroup

a AH =
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4 2
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3 a2
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BD DE+2

+ =2 28 6 1

BDE
Δ

      
BE DE
BC AC
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BC
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مساحت ذوزنقه ك
مساحت ذوزنقه
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a , S Δ

3
2

a) = ×2 3
4
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3

2
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ˆ ˆ(A D= = 9
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cos6    

  
  
  
 

BC
aΔ = 23

4

a =23 3 3
4 16

BE
AE

= 1

,ˆترك B9   

/31 25
− =25 8 23

ط ذوزنقه كوچك
ط ذوزنقه بزرگ
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و  ABـلع  

C رسيم مي.  

x
= = 

3 1
2



a23
 

AE= 
2
3
مشت(

/3 25  

  .د

= 1
2

محيط
محيط

ش دوازدهم؛ هنـــ

1اصله 
از ضـل 3

MG  به رأسC

xمتر  = 6

E ×= =3 1
2


گ متشابه هستند

سنجش

هاي مثلث به فا

G اندازة دو برابر 

ول نردبان     م

  . است

AB =15

 با ذوزنقه بزرگ

  .شابه هستند

   
 

 .رست است

ه حل تالقي ميانه

 C قرار دارد.  

به MGمتداد 
 .رست است

طو

 .رست است

 .رست است

BD
Δ

الزاويه قائم 

= 25  

 .رست است
 كوچك با هم و

 .رست است
لعي منتظم متش
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×
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= 94 × ×91
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CH,
BH

=5
 ÷5 15 5

ABH
Δ


Ĥ ,=2 9 
AH CH
BH AH

= 

= 45 6
2

= 3
2 2

  .است 

  .است

q−× × ×65 1
−× 21

C6

q
−

× ×


×

9
4

1
6 1



ش دوازدهم؛ هنـــ

= 2
3

CH = ,= 3  

ˆ ˆ ˆA C , A=1

AH B =2

3ها برابر 
2 2

( ) =23
2 2

 

q2  

q ×= 18 1
9


سنجش

= × =2 3 6

A B)=2

BH.CH = 6

 نسبت تشابه آنه

3 مثلث برابر 
8

−× ×
×

6
9

36 1
9 1
 



   
 

 .رست است

, BH = ×3

× =6 9 54  

 .رست است

تشابه هستند و

بت مساحت دو

 .رست است

 .رست است

×=
×

4
9

648 1
9 1

 .رست است
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E = ×9   

/E = 6 7  

 
 

n(n − 3
2 
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طر بـزرگ  
ع دو ضـلع   

 ضلعي nي 

cationgroup
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2

27 11
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N
C

× 575 1

  )3
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3

/× × =5 5 12 5

هر نقطه روي قط
 برابر با مجمـوع

مجموع زواياي =

  .د ندارد

− ×=
6 9

2
9 1

36


  جسم از آينه

n n n− =2 3 2

    5

پس ه. چك است
رو  دو ضلع روبه

(n )= − 2 18

ركز تقارن وجود
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−

−
× ×
×

9 6
2

27 1
6 1




فاصله ج= ز آينه 

n n =2 5

منصف قطر كوچ
زيرا مجموعت، 

( ) −11 2

MDCS   

ABCDS 

 n فرد باشد مر
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فاصله تصوير از 

n n =5 5

من طر بزرگ عمود
ي محيطي است

) = ×18 9 18

MH= ×1
2

D CD A= ×

ود دارد ولي اگر

سيم فني

ش دوازدهم؛ هنـــ

-5ارون جانبي 

 :ت با

 :  و قطر

گوئيم چون قط ي
يعني چهارضلعي 

8=ه  162 

MH     CD

MD

ABC

SAD
S



مركز تقارن وجو

 ترس

سنجش

  : خت
وا -4اندازه  هم -

  :صوير

  از عدسي

 محدب برابر است

ضرب دو  حاصل

 شبيه لوزي مي
.ك فاصله است

درجه

H=  ث AD=

DC

CD
= 

1
2

زوج باشد، يك م

   
 

 .رست است
تصوير در آينه تخ

-3مستقيم  -2 
 .رست است
تصل مشخصات 

  
  

  ة جسم
ساوي با جسم ا

 .رست است

ضلعي م nع يك 

 .رست است

بر است با نصف

 .رست است
لعي را كايت يا

طر كوچك به يك
  .گر است

 .رست است

 .رست است

ارتفاع مثلث

MDCS = 5 

 .رست است
ز nي منظم اگر 
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 nل و اگـر    

  عداد اضالع

  . ندارد

حة مرئـي و    

cationgroup

به وسـط مقابـل

(n )= − تع 2

ولي مركز تقارن

سـه صـفح. ارد

n
وسط ضلع ب 2

=18 1 8  

 n محور تقارن و
  .د

 .دارد

رخ وجود د  نيم
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رو و  رأس روبه

 

n = 8

 و اگر فرد باشد
محور تقارن دار

ة خاص وجود د

ل، شش صفحة

25  
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.  

nد دارد كه 
ر 2

 .شود  دارد، مي

  .د

مركز تقارن دارد
م 4ركز تقارن و 

عاً چهارده صفحة

در اين شكل. شود

ش دوازدهم؛ هنـــ

ركز تقارن دارند

حور تقارن وجود

رو سط ضلع روبه

باشد مي nتقارن 

  .باشند ن مي

ور تقارن و يك م
مربع يك مر. رد

فحة نامرئي جمع

ش رخ ناميده مي

سنجش

هايش يك مر  عه

مح nزوج باشد  

ه از رأس به وس

داد محورهاي ت

مركز تقار o و 

محو nزوج باشد 
 محور تقارن دا

 

صفح مرئي و سه 

ر بي تصوير، نيم
 

 

   
 

الع و زيرمجموع
 .رست است

nي منتظم اگر 

n محور تقارن كه
 .رست است

ضلعي منتظم تعد

 .رست است
حورهاي تقارن

 .رست است
ز nاگر :  منتظم

ركز تقارن و دو
 .ست است

 .و جواب است

 .رست است
 .و جواب است

 .رست است
ل، يازده صفحة
 .رست است

ي با صفحة جانب
.نامرئي هستند
 .رست است

. و جواب است

 .رست است
 .و جواب است
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 )اي رفه

   

و  اهيح سـ 

سـكتبال از    
چـارچوب   

حركت از  ل
هـا    بـه آن  

محاسـن و       

 يمنفـ  يـا  
 ايـ شـترك    

و  جـان ي ه 

د، همـه و   

از  ياريسـ  
ـود تعـادل   

cationgroup

فني و حر(ماري 

سطو انيم يصر

ـارچوب تـور بس
نيسمت داخل ا

حال در يگوري ف
اش معمـوالً تنه

 داشـتن همـه م

 به توسـط فضـ
چـون اهـداف مش

ها شـور و دست
  . است

هسـتند يهـاجم  

هـا و بس فصـل  ت
وجـ ةدهنـد  ـان 
  .دهد

كشي معم  نقشه

  )ماري

تعادل بص جاديا 

ف و در اصل چـ
س ش و پرتاب به

ساختن زيمتما
ت مين يها جسمه

خـط عـالوه بـر

آن انيدر م يب
چـ يمين مفـاه  

باز شدن د. ست
و عالقه لي با م

رخاشـگرانه و ته

راتييـ تغ گر،يكـد 
نشـ ،افتد ياق م

د يشكل نشان م

 05/09/1400(  

متن كتاب. شود

كشي معم  نقشه

يط متقابل برا

هدف ةدهند شان
از پرش يته حالت

مثالً م( و آرامش
حركت در مج ي

خ نيـ ا. اسـت   ه
  .ف است

قلب ر كه البتهت پ
فقـدان ةدهند شان

 

به سمت جلو اس 
رو به جلو و يت

پر اريكه بس يث
  .مت است

كي ي و روز از پـ   
موقع خود اتفا  ه

ش نيل را به بهتر

مي

26  

ومسمرحلة (ـر 

ش ظر گرفته مي

  )ي معماري

متن كتاب. (شد

  )ماري

روابط ةدهند شان

نش ،راند يمركز م
قرار گرفت) تور( 

كنش از سكون و
القا يكه برا ديو

آمده ديز آن پد
تر در حروف نازك

صورت به يگريد
جهت مخالف نش

 .است ... و يار

دنياز دو يحالت
به سمت دنيو دو

مثلث يها افه فرم
خشونت و خصومت

ه آمـدن شـب
به يداديو هر رو
تعادل نيوجود ا

صويري و تجسم

ش دوازدهم؛ هنـــ

رو در نظ  يك آب

كتاب نقشه كشي

باش متر مي سانتي

كشي معم ب نقشه

در كادر مربع نش 

سمت م به تاًي نها
مربع نيا ي باال
  . كند

ساختن كن زيتما
گو يست رودن م

  .ست

ها بعد ا سال يل
و ن فيشكال ظر

و د يصورت خط
و دست در دو ج

دايستحكام و پا

با نشان دادن ح
از استقبال و يس

اضا به ريطح تصو
و سرشار از خ ه

ازجمله. است ير
خود قرار دارد و

و گريد يفصل ي

 خالقيت تص

سنجش

حت بام ع از مسا

متن ك(ت است 

6ت زميني   س

متن كتاب. (ست

اهيو س ديسف ي
  .ف است

كه چشم را ي
در رهيكه دا يت

ك يم ءاخاطب الق
 

مت يبرا ديتمه 
آگوس .كنند ي م
اس  داده يم بيار 

ط محقق است ول
حركات و اش يرا

ص به يكيتفاوت 
دو نيا يريرارگ
ا ،ييستايا ،يست

انسان ب كياز  ي
احساس اقياشت 

 شكسته در سط
انهيجو زهيست ،ي

جار يكل متعادل
خ يدر جا يزيچ

ياز پ يمدن فصل

   
 

 .رست است
متر مربع 9ا 

 .رست است

/ ×2 25 درست 1
 .رست است

ب جهت كابينت
 .رست است

متر درست اس ي

  .رست است
يها قسمت يند

مختلف يها عت
  .رست است

ا ي خطوط داخل
وقت خصوصاً. ست
به مخ شياز پ ش

 . رست است
نيتر مهم بيار 

را كسب )ساكن
تيفيك يو كم 

  .است رست
مقتبس از خط 
خط محقق، دار 

  .رست است
بافت مت 2ست با 

قر حال  نيع  در
رفاقت و دوس د،

  .رست است
يا شده خالصه ر

نيا. دهد ين م
  .رست است

، مورب وزيط ت
يجنگ ييده فضا

  .رست است
به شكل زيچ همه

چ هر يوقت گريد
آم. است اتي ح
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 انيـ و از م 

حساسـات    
ثار استفاده 

و  اسيـ  مق 

از انعطاف  

بر  نيگر چ
بود كه  ير

عـاج   ايـ ال   

گـواش   يـ 

. اسـت   رده 
 يـود فضـا  

را  ني اكـول  

  . است  ه

 يكـ ي يـان 

   .ت

cationgroup

يحروف عمود

آنكـه بـه ا از  ش
شانه در خلق آثا
چون فضا، فـرم،

يدهنده حالت ن

چاپگ هياول يها ش
مهر، مهر نيكه ا

نقـره، طـال شـم، 

حتـ ايـ  كيليكر

كـر ييايـ ك و پو 
از وجـو يحساسـ 

ماننـد يجـوهر 

كمك گرفته ش

پوشـ از هـم  يسـ 
  .ارد

است شده يجام م

ح نيا انيب در م
  .د

شياسـت و پـ   ي
استعاره و نش ،يت

چ يجدد مسائل

بودن آن نشان ل

روش. اند كرده فا
ك است  شده ي م

شيسـطح همـوار   

د رنگ روغن، اك

تحـرك ي و دارا 
اح يوشـن القـا  

رنگ ج كيه از 

شيها ينقاش جادي

قرار دارد احساس
ها را در بر د آن 

انج يچوب يها ب

 05/09/1400(  

حروف مورب يگ
كند يب منتقل م

يسـاز  سيو تنـد 
صنعت يطراح ،ي

مج حيف آن توض

اليو س يو آزاد 

فايچاپ ا شرفت
انجام »انگ«م 

س يت گـرد رو  

مانند ظيسبتا غل

متنـوع ييفضـا 
رو هيشده با سا 

استفاده ر،ي تصو

يا يو چرخان برا

ق ريدر تصو ي و
يو همتراز ين

  . رد

 استفاده از قالب

27  

ومسمرحلة (ـر 

دگيچيپ  هم در ن
ن را به مخاطب

و يحتوا در نقاش
ياضير ك،يزيف 

است و هدف  شده

ي خطوط و نرم

شيو پ شيدايدر پ
بنام يشده ا حك

صـورت بـه  يسـ يو

نس يمو با رنگ قلم

ف جـاد يا يوشـن 
جاديكنتراست ا

  .دارد را 

روشن و بافت ه

صورت منقطع و

جلوتر از يگريد
از همسا ي نشان

نام دار نينخست 

با  رواج داشته د

ش دوازدهم؛ هنـــ

نيع ن حروف در
ن و رمزگونه بود

بر مح ديم و تأك
نيدارد از قوان ي

آغاز ش يعدب  سه

و نازك شدن م
  . است 

نقش را د نيتر ي
ح يده از مهرها

نو حروف خوش 

از قل يرد ريتصو

رو يرگيت نيا. ت
ك زيكام است و ن

ضخامت خطوط

نهيدر بخش زم 

ص گ، از خطوط به

در پشت و د يك
 و اندازه آن دو

يو مغرب قاي آفر

  .ست

الديم از  شيرم پ

سنجش

 به آسمان رفتن
بودن زي اسرارآم

در فرم ييگرا صه
يسع ،مند باشد

س ار ارتباط با آث

مي براساس ضخ
يو شاد ييرها 

ياساس يالديم 
ها استفاد روش ن

يكار كنده بان 

 
ت ةنيزم ه در پس

است يروشن يگ
استحك ين دارا

به كم شدن ض د

رهيرنگ ت يها 

مو و رنگ ت قلم

كيكه  گريكدير 
شباهت در شكل

 
ك شمال و غرب

متر اس يسانت 24

چهار ةكه در سد

   
 

  .رست است
به باال و سر ني

از يشدن، حالت
  .رست است

خالص مال، ينيم
م ها عالقه آن اني
در يهنر انيجر
  . است  ده

  . رست است
شده حرف ارائه 

يگوشيودن باز
  . رست است

هياول يها  سده
نياز ا يكيست 

هان يپادشاه ةر
  

 . رست است
شده جاديبافت ا

  
  . رست است

رگياز ت يتمير ي
آ يخطوط عمود

اديز اي اديم به ز
  . رست است

پخش شدن لبه
  .هد

  . رست است
ستفاده از ضربات

  . رست است
در كنار گوريو ف

ش زيبوده و ن ير
 . رست است

سبك يده كوف
  . رست است

4× 33.5بزرگ  
  . رست است

پارچه در هند كه

www.sanjeshse 

در 1 نهيگز .16
يياز پا وجود

رد ش گريكدي
در 3 نهيگز .17

هنر م اساس
يو ب يشخص
ج نيكنند ا

محدوده بود
در 2 نهيگز .17

يطراح نوع
هوا بو  به سر

در 4 نهيگز .17
در ها ينيچ
اس نوع بوده 2

آن را در دو
.ساختند يم

در 3 نهيگز .17
توجه به با با

.وجود دارد
در 1 نهيگز .17

يدارا ريتصو
خط نيهمچن
با كم يرقابت

در 2 نهيگز .17
توجه به پ با

ده ينشان م
در 1 نهيگز .17

با ا گوگ ون
در 4 نهيگز .17

د يريقرارگ
گريتوسط د

در 3 نهيگز .17
ارائه شد خط

در 2 نهيگز .17
يرحل قطع

در 4 نهيگز .18
پ يرو چاپ
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هـا   اد و آن

  .را كرد

چيـزي در   

زادش  و هم

  .ند

گرايانـه   ـع 

cationgroup

رد هدف قرار دا

  گويند  مي

 و اولين گريم ر

اي يـا چ ـه نقطـه   

وعاً آن را تئاتر و

گوين مي» وديك

واقـ هـاي  مـايش  

شان را مور ديشه

رت افقي را پن

رب سفيد كرده

ر يا بـازيگران بـه

  .شود م مي

 است كه مجمو

اپيزو«ك در تئاتر 

را بـر روي نمير   

 05/09/1400(  

ته باشد، بايد اند

صو ت دوربين به

 خويش را با سر

 .كند مايي مي

ت كه بين بازيگر

عدد كادر انجا 2

جموعه مقاالتي

 

ت به اين تكنيك

 بيشـترين تـأثي

28  

ومسمرحلة (ـر 

تماشاگران داشت

را تيلت و حركت

 نمايش صورت

 رهبري و راهنم

وية نرمالي است

 . است

  .ت

25ن با هر ثانيه 

 

خاطر مج به ت او

.بازيگران است

 

نة بعد نيز است

  . بوده است

ارگردان روسي
   .ك كرد

ت نمايشي

ش دوازدهم؛ هنـــ

ر عميقي براي ت

صورت عمودي ر

ل است در يك

جراهاي عمومي

سطح يا زاو ة هم

ئاتر آدولف آپيا

در صحنه است ن

خش در تلويزيون

 .آرايي است هره

 نداشت و شهرت

 رؤيت ساختن ب

.ك يا نقاب است

ر ارتباط با صحن

ش آنتونن آرتور

سكي بازيگر و كا
ش خويش كمك

 خالقيت

سنجش

 
ه يك تئاتر تأثير

ص كت دوربين به

 كه يوناني االصل

 كارگردان در اج

ي زاويةيلمبردار

صة نورپردازي تئ

نيو دورب ردارمبل

ك كادر براي پخ

هنر نمايش، چه

نويسي مهارت ه

نورپردازي قابل

اصلي آن ماسك

 مستقل است د

دة چنين نمايش

ين استانيسالوس
ت بازيگر در نقش

   
 

.درست است
گويد براي اينكه

  .دار كرد   وا
  .رست است

فيلمبرداري حرك
 .رست است

لين بازيگر دنيا
 .رست است

مايش را پس از
 .رست است

Eye «در هنر في
  .كنند ه مي

  .رست است
ن خالق در عرص

 .رست است
ليباالبر ف ليجرثق

 .رست است
ري به روش يك

 .رست است
 عامل فني در ه

 .رست است
  .رست است
نامه ور در نمايش

 .ت
 .رست است

هدف و كاركرد ن
  .رست است

مايش و معناي ا
  .رست است
كهبه غير از اين
 .رست است
كنند نت و مطرح
  .رست است

زيگري كنستانتي
به تجسم واقعيت

www.sanjeshse 

 
 
 
  

د 3گزينة  .18
گ ميبرشت 

را به تفكر
د 1گزينة  .18

در هنگام ف
در 2گزينة  .18

تسپيس اول
در 3گزينة  .18

كسي كه نم
در 2گزينة  .18

»e level
صحنه نگاه

در 1گزينة  .18
از هنرمندان

در 4گزينة  .18
ج »نيكر«

در 3گزينة  .18
در فيلمبردا

در 1گزينة  .18
ترين قديمي

در 2گزينة  .19
در 3گزينة  .19

آنتونن آرتو
ناميده است

در 4گزينة  .19
ترين ه مهم

در 3گزينة  .19
اشخاص نم

در 2گزينة  .19
هر صحنه 

در 4گزينة  .19
تئاتر خشون

در 1گزينة  .19
سيستم باز
گذاشت و ب
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دراماتيـك   

رد اما حول 
ال و پـايين    

cationgroup

صورت اهميـت د

ي ثابت قرار دار
 و راست يـا بـاال

 .تر است سته

  . نام دارد

شود كه اجزاي ص

 دوربين در جاي
ش سر به چپ

  .ت

رست هفتم كاس

 .شود ي

 05/09/1400(  

ه شده، كرگدن

ش ي استفاده مي

ه در اين حالت
توان با چرخش مي

 آثار برشت است

 نتيجه پاسخ در

ست نت رديز مي

29  

ومسمرحلة (ـر 

 و نازيسم نوشته

اين نما زماني  از

ك محور ثابت كه
را م نوع حركات 

گچي قفقازي از

تر؛ در كاستهود 

نتيجه پاسخ درس

. 

 . ست

 .شده است

ت موسيقي

ش دوازدهم؛ هنـــ

سلطة فاشيسم

ء صورت است،

دوربين حول يك
اين. چرخد  مي

 گاليله، دايره گ

شو تر مي  افزوده

رست است؛ در ن

 . 

 . سته است

  .ت

.دانند نسوب مي

رد اشتراوس اس

 . ر است

وه كُر استفاده ش

   

 خالقيت

سنجش

ونسكو كه عليه س

ترين اجزا جزئي

ين يا چرخش د
 افقي يا مورب

ان، زندگي  سچو

 است و معكوس

 زيرتر از يكم در

يقي وجود ندارد

تر از پنجم كاس

ة دياتونيك است

رانتس ليست من

ة آهنگساز ريشار

ة آهنگساز واگنر

 .ك است

ون از آواز و گرو

.نام دارد» تمام

   
 

 .رست است
نامه يو ن نمايش

  .رست است
وجة بيننده به ج

 .د
  .رست است

ر فيزيكي دوربي
 ثابت عمودي يا

  .د
 .رست است

 هاي زن نيك

 .رست است
صله دوم، هفتم ا

 .رست است

 .رست است
پرده افزوده نيم

 .رست است
كاسته در موسي

 .رست است
پرده كمت تر نيم ه

 .رست است
 و سي نيم پردة

 .رست است
سمفوني را به فر

 .رست است
نشپيگل ساختة

 .رست است
ب خدايان ساختة

 .رست است
ساز دوره باروك

 .رست است
 شماره نه بتهوو

 .رست است
نا«شتم شوبرت 

www.sanjeshse 

در 4گزينة  .19
مشهورترين

در 1گزينة  .19
هدف آن تو

كند پيدا مي
در 2گزينة  .19

حركات غير
يك محور
مقايسه كر

در 4گزينة  .2
نامه نمايش

  
  
  
  

در 3گزينه  .2
معكوس فاص

در 4گزينه  .20
  

در 1گزينه  .20
فاصله يكم ا

در 4گزينه  .20
فاصلة يكم ك

در 2گزينه  .20
پنجم كاسته

در 3گزينه  .20
فاصله الديز

در 2گزينه  .20
ابداع پوئم س

در 1گزينه  .20
يل اويلناثر ت

در 4گزينه  .20
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در 2گزينه  .2
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در 3گزينه  .2
در سمفوني
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سمفوني هش
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 .ست

  .رند

ـت پشـت       

ـت تحـت     
يل كنند را 
 بـراي بـه     

غشـاء   زيرا

ك باشـند  
ه هرگـاه از   

 

 .ت

cationgroup

 گزينه درست اس

كتاو وسعت دار

ـذي كـه مقاومـ

ـد و ممكـن اسـ
در اين حالت زاي
ل ضـد خفگـي

گلوسيدهاست، ز

روميدنقره كوچك
ود كـهشـ  ث مـي 

.توان چاپ كرد

ل يا راه كاغذ است

؛ كدا)وزيسيون

 .ه است

هر كدام يك او 

ـاب پشـت كاغـ

انـ ور قرار نگرفته
ها را د يه روشن

رت ديگري عامل

ترين گ ين و مهم

اگر بلورهاي بر .
ين مسئله باعث
ت د بزرگتري مي

شود كه آن طول

 05/09/1400(  

اكسپو ري(رپريز 

ر صدايي نوشته

شود و ساخته مي

 . ت

اي و بدون لعـ چه

كه تحت تأثير نو
ت تصويري و سا

شود و به عبار ي

ترين د و از فراوان

گردد  نهايي مي
همي. گردد م مي

ه و آن را در ابعاد

ش  ديگر پاره مي

30  

ومسمرحلة (ـر 

ون، دولپمان و ر

 . شود  نمي

هاي سه و چهار

اينچ س 10و  8 

و اكتاو زيرتر است

 .و زيرتر است

دار پشت پارچ ب

ولسيون فيلم ك
داري از جزئيات
 و غير شفاف مي

 

شو كل حل نمي

ر كيفيت عكس
ن حساسيت فيلم
سيار بيشتر شده

تر از جهت سان

  .شود ير مي

اص مواد

ش دوازدهم؛ هنـــ

اكسپوزيسيو:  از

 .ه است

 معين شناخته

 تيمپاني آكورد

،6 در سه سايز 

 نوشته شده، دو

ه شده، يك اكتاو

  .است

گون و انواع لعاب

رة موجود در امو
 و در نتيجه مقد
ر اصطالحاً خفه

.باشد خورده مي

گ و در آب و الك

جاد تغييراتي در
باعث باال رفتن 

بس وضوح تصوير

 از يك جهت آس

 كنتراست تصو

اخو  

سنجش

ت عبارت است

ر سمفوني نوشته

اي بدون كوك 

فانتاستيك براي

ك معين است و

هاي سبت به نت

هاي نوشته نت ه 

Gran cass «ا

 
هاي گوناگ  رنگ

 
هاي نقر ور نمك

 نقره آزاد كنند
فتد تصويراق ني

هاي نقرة نور نخ

طعم و سفيدرنگ
 . ماده است

 
ت فيلم باعث ايج
ر درشت باشند
 استفاده كنيم و

 
كنيم ف پاره مي

 
ها باعث كاهش

   
 

 .رست است
 اصلي فرم سونا

 .رست است
مس جمعاً چهار

 .رست است
هاي كوبه و ساز

 .رست است
وز در سمفوني ف

 .رست است
اي با كوك  كوبه

 .رست است
لوكن اشپيل نس
 .رست است

لوفون نسبت به
 .رست است
sa«ي طبل باس 

.درست است
شمعي است به

  .ن زياد است
.درست است

فاگ داروي ظهو
هاي ظاهركننده
برند اگر اين اتفا
ه ختن ظهور دانه
  .رست است

ط بو و بي مد، بي
 گياهان از اين
 .درست است

 شدن حساسيت
ها كم و اگر  فيلم

ا حساسيت كم
 .درست است

دو جهت مختلف
است  رست 

ه  حساسيت فيلم

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .21
هاي قسمت

در 2گزينه  .21
يوهانس برام

در 4گزينه  .21
تيمپاني جز

در 3گزينه  .21
هكتور برليو

در 1گزينه  .21
روتوتام ساز

در 2گزينه  .21
صدادهي گل

در 3گزينه  .21
صدادهي زيل

در 1گزينه  .22
نام ايتاليايي

  
  
 
 

د 3گزينه  .22
گالينگور مش

اي آن پارچه
د 4گزينه  .22

مواد ضد ف 
تأثير داروه
ب از بين مي
تأخير انداخ

د 1گزينه  .22
جسمي جا
سلول همه

د 3گزينه  .22
كم و زياد
حساسيت

هاي با فيلم
د 2گزينه  .22

كاغذ را از د
د 1گزينه  .22

باال رفتن 
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 بيشتر فيلم
 ةي سـازند  

   21Din 

زي رشـتة   

  .شد

 حساسـيت  

يري آن را  

ند، تالبوت 
دها پايـه و  

فتنـد كـه    
وسـوم بـه     

 

cationgroup

ف قدر حساسيت
هـاي كارخانه ،ت

دو برابـر فـيلم 

آميـز ع در رنـگ     

با جلد كردن مي

با باال رفـتن ح م

 .شود مي

د و نفوذپـذشـو 

شدن ديده مي ياه
بعدروش تالبوت 

دهـه درياآن  ر 
ـاوير عكاسـي مو

.باشد  قوي مي

 .آورد جود مي

ق عكس هر د و بر
شه يكسان نيست

 24Dinفـيلم  

ف بـراي تسـريع

  .د

 كتاب قبل از ج

سي ديجيتال هم

حاشية آن پاك م

ش سطح كاغذ مي

آن سي ي سفيد
ر .شد  ديده مي

هـا د آن.  اسـت  
تركيب تصـ واند

 . تبديل شد

كنندة رطوبت ب

 05/09/1400(  

وج واحي تيره به

حتياج داردري ا
رايط نوري هميش

ف مثالً. ً شد  مي

هـاي مختلـف كل

شود يلم تيره مي

سباندن به عطف

عكاس در. يابد مي
  .نامند مي

م شوند، اعداد ح

ت باعث تراكم س

هاي سفيد و بخش
ي مشابه موضوع

ابل دسـتكاري
تو مي داده شود،

گرافيك معاصر

ف است و جذب

31  
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ها و نو صاً از سايه

وير به نور بيشتر
كه شر جا آن از 

  .سازند

دو برابر ت فيلم

ها و شك  در رنگ

هاي روشن فيل ت

ي مخصوص چس

 .نند

 تصوير كاهش م
 ديجيتال نويز م

ور و ثبوت ادغام

گيرد اين عمليات

موضوع در آن س
 بار عكس نهايي

 . نهاد

عكاسي نيز قا ر
ر دها تغيي ي آن

گبه اين شيوه . د

 شكننده و لطيف

ش دوازدهم؛ هنـــ

 كاملي مخصوص

د براي تهيه تصو
.نمايد تصوير د

سيت مختلف بس

عدد، حساسيت ه

دار است كه ب

مپ بتابد، قسمت

ت كه در صحافي

پوشان ا رزين مي

  .ي است

ر برود، كيفيت
كاسيع در را ده

 و با داروي ظهو

گ كاغذ انجام مي

هاي سياه م مت
اين و گرفت مي

نام  را كالوتيپ

كه تصاوير افتند
كه اندازه و جا ي

جديدي بيافريند

كه بسيار ارزان،

سنجش

 
به آرامي تصوير

 
فيلم كمتر باشد

ايجا تواند مي ور
هاي با حساس لم

 
به سه واحددن 

يكي پشت چسب
 .شود ه مي

 
ر به فيلم نور الم

 
وزن است اي كم

ا باح كاغذ آن ر
 

ظهور مادة قليايي
 

 حساسيت باالتر
اين پديد. شود ي

بوت قرار بگيرد
 

ي براق كردن ك

 
سي بود كه قسم
ر منفي عكس م

او روش خود و 
 

دريا هاي برلين،
عكاسي، هنگامي

ج واقعيت طراحي
 

ب ساخته شده ك

   
 

 .درست است
ل ظهور است و ب
 .درست است

حساسيت يك ف
نو از كمتري دار
كنند كه فيل  مي

 .درست است
 Dinبا اضافه شد
  . داشت

  .رست است
ق شفاف پالستي
 معماري استفاد
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